
  

 

 

 
8. 1. 2023 

NEDELJAS JEZUSOVEGA KRSTA 
Leto A 
Štev. 2  

                  Letnik XX. 
 

       
                      Oznanilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

Evangelij 
Mt 3,13-17 

 

Jezus je ob krstu videl prihajati  
nadse Božjega Duha  

 
 

Tisti čas je prišel Jezus 
iz Galilêje k Jórdanu do 
Janeza, da bi se mu dal 
krstiti. Janez ga je hôtel 
odvrniti od tega in je 
rekel: »Jaz bi se ti moral 
dati krstíti, pa ti hodiš k 
meni.« Jezus je 
odgovóril in mu rekel: 
»Pústi zdaj, kajti 

spodobi se nama, da tako izpólniva vso pravičnost.« Tedaj mu je 
pústil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode, in glej, odprla so se 
nebesa. Videl je Božjega Duha, ki se je spuščal kakor golob in 
prihajal nadenj. In glej, glas iz nebes je rekel: »Ta je moj ljubljeni 
Sin, nad katerim imam veselje.« 

 
 

 PAVLOV LIST 



OBNOVI KRSTNO MILOST 
 
Za vse, kar v življenju prejmemo, velja: kolikor več truda nas stane, toliko bolj 
znamo to ceniti. Vrednosti krsta, s katerim smo prejeli milost Božjega otroštva, 
se premalo zavedamo in ga ne znamo ceniti. Večina od nas je ta zakrament 
namreč prejela v prvih mesecih, tednih ali celo prvih dneh svojega življenja. Dar 
nam je bil položen praktično v zibelko. Brez naših zaslug nas je povezal z 
Bogom in drugimi krščenimi ljudmi z vezmi, ki so tesnejše kot krvne vezi 
družinskih članov. Ko odrastemo ter kot ljudje in kot kristjani dozorimo, 
moramo ta dar zavestno bogatiti s tem, da sprejmemo nase tiste obveznosti, ki 
so jih ob krstu namesto nas sprejeli starši in botri.  
 
V prvih krščanskih stoletjih kristjani od svoje pripadnosti Kristusu niso mogli 
pričakovati drugega kot preganjanje, mučenje in smrt. Takrat je bilo treba biti 
kristjan, Kristusov učenec, z dušo in s telesom, ves in brez pridržka. Na krst so 
se pripravljali odrasli s pripravo, ki se je imenovala katehumenat in je trajala 
po dve leti ali tudi dlje. Šele potem, ko se je krstni kandidat izkazal za poštenega, 
zanesljivega človeka, je bil vključen v ožjo pripravo. Ta je potekala ves postni 
čas in se je zaključila s krstom na velikonočno vigilijo. Krst je ponavadi 
podeljeval škof, in sicer s potapljanjem, da so izkustveno doživljali nauk 
apostola Pavla: »Kakor ste bili s Kristusom pokopani v smrt, tako ste z njim 
vstali k novemu življenju.« Novokrščenci so si prizadevali živeti, »kot se s 
podobi za poklic, h kateremu so bili poklicani«.  
 
Ob letošnjem prazniku Jezusovega krsta se spomnimo svojega krsta. S tem 
zakramentom smo bili vcepljeni v Kristusa kot mladike na trto, vzidani smo bili 
kot živi kamni v duhovno stavbo, ki se imenuje Cerkev. Kako je lahko stavba 
žlahtna, če je gradbeni material slab? Za trdnost ali solidnost stavbe je 
pomembna vsaka opeka, vsak kamen.  
 
Naj v nas zaživi milost svetega krsta, da bomo trdno gradivo za Božjo stavbo – 
kot solidni ljudje in kot dosledni kristjani – v družbi in v Cerkvi.  

 
 

Po: S. Čuk, Misli srca 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V TEM TEDNU SE PO BOŽIČNIH POČITNICAH  
ZAČNE REDNI VEROUK.   

ČETRTEK, 12. 1. 2023 
DEKANIJSKO SREČANJE SODELAVCEV KARITAS 

Vabljeni sodelavci in tudi drugi, ki bi se želeli vključiti v delo župnijskih 
Karitas na srečanje. Ob 18. uri je sv. maša v kapeli Aninega doma, nato 

vabljeni v dvorano/učilnico, kjer se bo srečanje nadaljevalo.  

 

NEDELJA, 15. 1. 2023 – NEDELJA VERKSEGA TISKA 
Naročnike verskega tiska vabimo, da v januarju obnovijo naročnino (prek 

župnišča: Ognjišče 37,50 EUR, Družina 148,99 EUR). Vabljeni, da se še 
drugi odločite za kak tiskan verski časopis pri vas doma ali se naročite na 

spletnega.  
 

ESM Ljubljana 2023/24 
28. 12. 2023 – 1. 1. 2024 

Evropsko srečanje mladih (ESM) je dogodek, ki ga že več let  (46 let) 
pripravlja Taizéjska skupnost kot del Romanja zaupanja na 

Zemlji. Mladi zapustijo poznanost in sigurnost domačih držav  in se 
podajo v neznano, ne da bi vedeli, kdo jih bo sprejel in pogostil.  

Srečanje se bo odvijalo v Ljubljani in to bo priložnost, da odpremo svoja 
vrata in pozdravimo delček sveta pri nas doma.  

Mlade romarje bodo no svojih domovih gostili prebivalci Ljubljane in 
okolice. Del srečanja so skupne molitve, pogovori v malih skupinah, 

delavnice in spoznavanje med udeleženci, ki se bodo dogajali v cerkvah in 
drugih prostorih v Ljubljani. V Ljubljani bodo mladi dočakali tudi novo 

leto. Vabim naše mlade, da že zdaj razmišljajo, da se tega srečanja 
udeležijo. Se bomo v župniji »spravili skupaj« in odšli oziroma odhajali tja 

in nazaj, da bo za mladim iz Evrope več prostora za spanje.  
 



MAŠNI NAMENI  

 

NEDELJA                  
8. januar 2023 

Nedelja Jezusovega 
krsta  

Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; 
Apd 10,34-38; Mt 3,13-17 

 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij (kapela) 
09.00 za + Ivana – obl. in Amalijo Erdeli  
            za + Štefanijo Vasle in Jožefo - obl. ter 
            za + Ferdinanda in vse + Vasletove  
             

Marija Reka:  
10.30 za + Antona Kobala-obl., starše Čink ter  
            + Karlija in starše  
 

 

Ponedeljek, 9. 1. 2023 
Hadrijan 

 

 

Anin dom - kapela 

18.00  za + Hermino Škorjanc  
 

 

Torek, 10. 1. 2023  
Gregor Niški  

 

Anin dom - kapela 

18.00 za + Antona Muleja  
                   

 

Sreda, 11. 1. 2023 
Pavlin Oglejski 

 

 

Anin dom - kapela 
07.00 po namenu  
                        

 
 
 

Četrtek, 12. 1. 2023 
Tatjana (Tanja) 

 

 

Anin dom - kapela 

17.30 molitev za duhovniške poklice 
18.00 za + starše Marijo – obl. in Milana Rojnik    
            ter vse + iz družine Rojnik 
             

 

Petek, 13. 1. 2023  
Hilarij  

 
 

 

Anin dom - kapela 

18.00 za + Frančiško Jošt  
 

 
 
 

Sobota, 14. 1. 2023 
Odon 

 

 

cerkev 
18.00 za + starše Franca – obl. in Mihaelo Žolnir  
            in za hčer Petro 
            za + Terezijo Svet  
 

NEDELJA                  
15. januar 2023 

2. nedelja med letom  
 

Iz 49,3-5-6; Ps 40; 
1 Kor 1,1-3; Mt 1,29-34 

 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij (kapela) 
09.00 za + Justino Zagožen –obl. ter Petra in   
           Marico Zagožen in vse žive in + Zagoženove  
           za + Ano Tokmandžič – 30. dan ter ostale  
           pokojne  
             

Marija Reka:  
10.30 za + iz družin Remenih in Zmrzlak 
 

 


