
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Lk 3,15–16.21–22 

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 
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Jezus nam v današnjem evangeliju 
kaže, kaj bi se lahko v molitvi zgodilo 
tudi za nas. Pri krstu namreč Jezus moli 
in nad njim se odpre nebo (Lk 3,21). To 
je lepa podoba za delovanje molitve. Ko 
molimo, se nad nami odpre nebo. V 
molitvi se spusti na nas Sveti Duh. In v 
molitvi izkušamo, da smo s strani Boga 
brezpogojno ljubljeni. V molitvi 
spoznavamo, kdo pravzaprav smo. 
Molitev je nekakšno zaklonišče, v katero 
se smemo umakniti, da bi bili 
obvarovani pred hrupom sveta in 
pričakovanji ljudi. Nad nas se spušča 
Sveti Duh, da nam znova pove, da smo 
ljubljeni ter da se ob njem in zaupanju 
nimamo česa bati.  

Anselm Grün, Jezus – podoba človeka 
 

ZAKAJ KRSTNA VODA? 
 
V vseh verstvih in v vseh kulturah ima 
voda moč očiščevanja in prenavljanja. 
Krstna voda nas očiščuje napak 
preteklosti in nas prenavlja, da bi mogli 
živeti kot novi ljudje. 
To lažje razume odrasel človek, ki je 
oblit z vodo, kot pa otrok. Česa naj bi bil 

očiščen otrok, ki še ni grešil? 
Tradicionalni nauk Cerkve je, da je otrok 
očiščen izvirnega greha. Danes bi bilo 
mogoče to pojasniti na bolj sodoben 
način: otrok je izvzet iz okolja, v katero 
ga je postavila usoda. Vse, kar 
obremenjuje otroka, začenši z dednimi 
dejavniki, pa vse do duhovnega ozračja 
v družini, ki je pogojeno z izkušnjami iz 
otroštva staršev in starih staršev, je 
»izmito« s krstom. 
Seveda se to ne zgodi kot po neki 
čarovniji: ne moremo govoriti, da se vsi 
duševni zapleti preprosto razpletejo s 
krstnim oblivanjem. Prav tako pa si ne 
moremo predstavljati, da je voda, ki je 
oblila glavo otroka, zagotovilo, da se v 
njem ne bo ponavljala usoda njegovih 
staršev in starih staršev. Vsekakor pa 
mu to daje možnost, da začne novo 
življenje.  

 
V krstu slavimo novo rojstvo. Otrok ni 
obremenjen s preteklostjo, temveč je 
odprt za novost, ki jo hoče Bog uresničiti 
po njem. Ne bodo ga zaznamovale 
temne sence družinske preteklosti, Božji 
angel ga bo, kljub bremenom družinske 
dediščine, vodil v svobodo in življenje. 
Na mestu je tudi misel, da voda 
odplakne vse motnje, ki jih povzročamo 
otroku s svojimi dvomi in skrbmi. 

 
 Za duhovno rast 
 
 



Krstna voda hoče očistiti človeka vsega, 
kar bi moglo zamegliti neponovljivo 
Božjo podobo, ki se razodeva v njem.  

Po: A. Grün, Krst, slavje življenja 
 

BODI MOJ UČITELJ 
 

Potrebujem te, Gospod, 

kot svojega učitelja,  

dan za dnem te potrebujem. 

Daj mi jasno vest,  

ki edina lahko začuti tvojega duha. 

Moja ušesa so gluha,  

ne morem slišati tvojega glasu. 

Moj pogled je skaljen,  

ne morem videti tvojih znamenj.  

Samo ti lahko izostriš moje uho  

in razjasniš moj pogled  

in očistiš moje srce.  

Uči me sedeti pri tvojih nogah  

in poslušati tvojo besedo.  

Amen. 

John Henry Newman 

 

 Z nedeljo Jezusovega krsta 
»uradno«  zaključimo božični čas v 
bogoslužju  in začnemo čas med letom 
ali čas navadnih nedelj v cerkvenem 
letu, do pepelnice in postnega časa 
(čeprav v krščanski tradiciji božični čas 
traja vse do svečnice). V tem času 
spremljamo Jezusa v njegovem javnem 
delovanju, oznanjevanju in širjenju 
božjega kraljestva. 

 Po tradiciji je v Sloveniji januar tudi 
mesec verskega tiska. Takrat običajno 

poravnavamo naročnino na verske 
časopise in to je tudi priložnost za 
razmislek o pomenu verskega tiska v 
duhovnem življenju. Ta ima 
neprecenljivo vlogo pri poglabljanju vere 
pa tudi pri oblikovanju naših stališč, 
zasidranih v krščanstvu. Naročnina na 
verski tisk je lahko tudi lepo darilo, čas 
za naročilo pa se že izteka. 

Naročnina za verski tisk v letu 2022: 

Ognjišče 36,50€, Prijatelj 12,60€, 
Misijonska obzorja 9€, Družina 130€, 
Mavrica 44,90€, Beseda med nami 
27,00€, Božje okolje 33,00€, Cerkveni 
glasbenik 35,70€, Magnificat 63,70 €, 
Najst 29,40€, Cerkev danes 39,00€, 
Praznična 23,60€, Communio 35,80€, 
Naša luč 29,70€, Jaslice 6,95€, 
Mohorjeve knjige (69,00 €) 

 Na obeh straneh pulta za verski tisk 
sta pri vhodu v cerkev sta nabiralnika za 
TRIKRALJEVSKO AKCIJO. Hvala vam 
za darove! 

 Upoštevajte ukrepe za preprečitev 
širjenja virusa. Za vse starejše od 12 
let je obvezno izpolnjevanje pogoja 
PCT za vstop v cerkev in druge 
župnijske prostore. 

 
Darovalci za drenažo na 
Lešah: 
Uršejevi 25 €; Matilda Marin 10 €; 
Ivica Navodnik 50 €; Avgust in 
Rozalija Sveček, 50 €; Janez 
Brložnik 65 €; Terezija Preglav 50 
€; Franc Lodrant 30 €; N. N. 20 €. 
Za izplačilo drenaže je potrebnih še 
41.431,91 €. 

HVALA ZA DAROVE! 

 
 Oznanila 
 
 



 
 

 

 

 

9. 1. 2022  –  JEZUSOV KRST 
 
 
 

7. 30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Rozino in Franca Prikeržnik ter 
Jožico in Franca Kunej 
11.00 na Poljani za +Silvestra Krebs, 
Marijana Krutner 
 

PONEDELJEK, 10. 1., Gregor iz Nise 
 

18.00 za +Ota Osojnika, obl, 
 

TOREK, 11. 1.; Pavlin Oglejski, škof  
17.00 za +Miroslava Lorber, osm., Marjetka 
Grabner z družino 
 

18.00 za +Jožeta Senekoviča, brat z 
družino 
 

SREDA, 12. 1.; Tatjana, mučenka 
 

7.30 za +Matevža Potočnika, Pavel in 
Malči Buhvald 
 

ČETRTEK, 13. 1., Hilarij, škof 
 

18.00 za +Štefanijo in Valentina Krof ter 
brata Matevža 
 

PETEK, 14. 1., Feliks Nolanski 
 

7.30 za +Tomaža Banko, Katja J. Vačun 
      
SOBOTA,  15. 1., Pavel, puščavnik 
 

18.00 za +Nikolaja Kralj, hčerka Branka 
 
 

16. 1. 2022  –  2. NEDELJA  
MED LETOM 

 
 
 

7. 30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Marijo Potočnik, obl., Marta z 
družino 

 
 

MOLITEV ZA USPEH SINODE 
 

PRED TEBOJ SMO, SVETI DUH, 
KO SMO ZBRANI V TVOJEM IMENU. 

SAMO TI NAS VODI, 
BODI DOMA V NAŠIH SRCIH; 

POKAŽI NAM POT, PO KATERI NAJ GREMO, 
IN KAKO NAJ HODIMO PO NJEJ. 

ŠIBKI SMO IN GREŠNI: 
NE DOPUSTI, DA BI ŠIRILI NERED. 

NE DOPUSTI, DA BI NAS NEVEDNOST 
VODILA PO NAPAČNI POTI, 
ALI DA BI PRISTRANSKOST 

VPLIVALA NA NAŠA DEJANJA. 
DAJ, DA V TEBI NAJDEMO SVOJO EDINOST, 

DA BOMO LAHKO SKUPAJ HODILI 
VEČNEMU ŽIVLJENJU NAPROTI, 

IN SE NE BOMO ODDALJILI 
 OD POTI RESNICE IN OD PRAVIČNOSTI. 

VSE TO PROSIMO TEBE, 
 KI DELUJEŠ V VSAKEM KRAJU 

IN V VSAKEM ČASU, 
V OBČESTVU Z OČETOM IN SINOM 

NA VEKOV VEKE. AMEN. 
 

 

Izdajatelj: Župnija Prevalje, Na Fari 44,  
2391 Prevalje; tel.: 02 824 02 21, ali 

GSM: 041 390 700;  
TRR: SI56 048700002867311;  

uradne ure vsak dan po sv. maši;  
e–mail: zupnija.prevalje@gmail.com. 

www.zupnija-prevalje.si 
Odgovarja: Franc Brglez, župnik 

 
 Svete maše 
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