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Mt 3,13–17 
LJUBLJENI BOŽJI OTROCI 

 

V evangeljski pripovedi o Jezusovemu krstu nas preseneti, da se je Janez 
Krstnik branil krstiti Jezusa, saj mu je dejal: »Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa 
ti hodiš k meni« (Mt 3,14). Zakaj tako? Janezov krst  je bil krst »pokore«. 
Prejemali so ga grešni ljudje kot znamenje, da se hočejo spreobrniti. Kristus 
pa,  vemo, ni imel greha in mu ni bilo potrebno delati pokore. Zato je Kristus 
s tem, da se je dal krstiti, hotel pokazati solidarnost z ljudmi, ki jih je prišel 
odrešit. Pomenljivo je, da se je dal krstiti, in to javno, in je tako »izpolnil vso 
pravičnost«. Na ta način se je približal ljudem, ki smo grešni, in se poistovetil 
z nami. Stopil je v vode Jordana, ker nam je želel povedati: »Želim biti z 
vami. Na vaši strani sem!« Ponižal se je in stopil na raven grešnikov. 
Poistovetil se je z nami, da bi odstranil ovire, ki so ločevale človeka in Boga. 
Še na en način je Kristus pokazal, da je on Bog, ki hoče biti blizu človeku, 
nam vsem enak, »vendar brez greha« (Heb 4,15). Kristus je pri krstu v 
Jordanu javno sprejel poslanstvo, ki mu ga je zaupal Oče, to je, da bo odrešil 
človeka. Po krstu je »glas iz nebes rekel: ΄Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim 
imam veselje’« (Mt 3,17). Ko je Kristus postal človek, je vse ljudi naredil za 
svoje brate. Ko ljudje sprejmemo poslanstvo, ki nam ga je namenil Bog, 
potem postanemo tudi mi ljubljeni Božji otroci, nad katerimi ima Gospod 
veselje. Prosimo Gospoda, da bi tudi v težavah in za ceno žrtve mogli 
sprejeti poslanstvo, ki nam ga je namenil, in postati njegovi ljubljeni otroci, 
nad katerimi bo imel veselje. 

Po krstu je Jezus  
takoj stopil iz vode; 

in glej,  
odprla so se mu 

nebesa  
in videl je Božjega 

Duha, 
 ki se je kakor golob  

spuščal navzdol  
in prihajal nadenj; in 

glej,  
iz nebes se je začul 

glas: 
 »Ta je moj ljubljeni 

sin,  
nad katerim imam 

veselje.«  
 

(Mt 3,16–17) 
 

 
Tudi v tem tednu ne bomo imeli veroučnih srečanj 
 
Ta teden obiskujem družine v Križu. Pričenjam v starem delu 
vasi (v ponedeljek, sredo, četrtek in petek cel dan), v soboto v 
Avberju in Gradnjah. 
 
V torek, 10.1. je ob 17.30 srečanje Medžupnijskega 
pastoralnega sveta. 

OBVESTILA 



 

09.01.2017 
PONEDELJEK 
 

 
 
KAPELA 
 

         
  1700 

 
V Alma in Srečko Šperne, Tomaj 30 

10.01.2017 
TOREK 
 

 
KAPELA 

 

  1700  
V Marija in Franc Kos, Tomaj 46 

11.01.2017 
SREDA 
Pavlin Oglejski 

 
 
KRIŽ 

 
  1700 

 
V Julija Bole, Križ 146, 1.obl. 

12.01.2017 
ČETRTEK 
 

 
KAPELA 

 
  1700 

 
V Ondina Krassa, Tomaj 48a 

13.01.2017 
PETEK 
 

 
KAPELA 

 
   800  

 
Po namenu od drugod 

 
14.01.2017 
SOBOTA 
 

 
 
AVBER 

 
  
 1700 

 
 
VV Počkar in Rože, Avber 18 
 

15.01.2017 
2. NEDELJA 
MED LETOM 

 
PLISKOVICA 
 
TOMAJ 

         
   830 
 
 1000 

 
V Milena Žerjal, Pliskovica 82 
 
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

RAZPORED SV. MAŠ  DUHOVNA MISEL 

 Krstni blagoslov otroka kliče Božji blagoslov na celotno naše življenj 

Usmiljeni Bog naj te blagoslavlja. Naj te vedno varuje s svojimi rokami. Naj te spremlja 
na vseh poteh, vedno in povsod naj te obdaja s svojo ljubečo in zdravilno bližino. Bog 
naj te blagoslavlja in varuje. Nad teboj naj sije njegov ljubeči pogled, da bo v tem svetu 
žarel tudi tvoj obraz in bo razširjal nekaj tega sijaja, ki si ga bil deležen pri krstu. 
Bog naj blagoslavlja vse, kar boš vzel v roke, da bo prinašalo blagoslov tebi in drugim. 
Bog naj blagoslavlja tvoje poti, da bipostale poti miru in sprave. Bog naj blagoslavlja tvoje 
misli in te napolnjuje s hvaležnostjo za vse, kar ti podarja.Bog naj blagoslavlja tvoja čustva in 
naj ti da občutiti skrivnost Božje ljubezni, ki te obdaja in je v tebi kot vir blagoslova za ljudi.Naj 
te blagoslavlja in varuje dobri in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.  

 

 

                          
 
 
 

Molim h Kristusu  
naj me pridruži svojemu krstu,  
naj me vzame v svoj sinovski  
in zaupni odnos z Bogom 
očetom.  
Izročam mu vse predele  
svojega življenja, kjer sem še 
sam in ne pustim, da bi Bog 
lahko  
vstopal vanje ali odločal o njih.  
Želi me osvoboditi mojih iluzij in 
slepote, prevar in zmot.  
On mi izroča svojo krepost:  
čistost, potrpežljivost v trpljenju,  
odpuščanje, sočutje in ljubezen.  
Izroča mi moč za  
svobodno izročitev življenja 
drugim. 

 
 
 
Kako duhovnik podeli krst? 
 

Klasična oblika podeljevanja krsta je trikratno potapljanje krščenca v 
vodo. Večinoma pa krščencu trikrat vlijejo vodo na glavo, ob čemer 
krstitelj izgovori besede: »Jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega 
Duha.«  
(KKC 1229–1245, 1278) 
 

Voda simbolizira očiščenje in novo življenje, kar se je pokazalo že v krstu pokore 
Janeza Krstnika. Krst, ki se podeli z vodo v 'imenu Očeta in Sina in Svetega 
Duha', je več kot znamenje spreobrnjenja in pokore, je novo življenje v Kristusu. 
Zato so kot znamenja dodani še maziljenje, belo oblačilo in krstna sveča. 

 

 


