
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Mt 3,13-17 

PRIHAJA, DA IZPOLNI 
OČETOVO VOLJO 

 
Evangelist Matej pripoveduje, da je Jezus 
hotel prejeti Janezov krst in se podrediti 
znamenju pokore, spreobrnjenju od 
grehov. Čeprav se je imenoval krst, ni imel 
zakramentalnega pomena, saj je namreč 
Jezus s svojo smrtjo in vstajenjem šele 
postavil zakramente in ustanovil Cerkev. 
Janezov krst je bil spokorno dejanje, kot 
povabilo k ponižnosti pred Bogom, kot nov 
začetek. S tem ko se je spokornik potopil 
v vodo, je priznal, da je grešil in hkrati 
prosil Boga očiščenja lastnih krivd. Ob tem 
je bil tudi povabljen, da spremeni 
dosedanje grešno obnašanje. 
Janez je, vedoč za pomen krsta 
spreobrnjenja, in potem ko je v Jezusu 
prepoznal Mesija, to je Svetega od Boga, 
njega, ki je brez greha, Jezusu izrazil 
svojo osuplost: saj bi se moral on, ki 
krščuje dati krstiti njemu, ki se je prišel 
krstit. Toda Jezus ga je opomnil, naj se 
mu ne upira, ampak naj izvrši to dejanje, 
»kajti spodobi se nama, da tako izpolniva 
vso pravičnost« (Mt 3, 15). S tem izrazom  
 

 
je Jezus razodel, da je prišel na svet, da bi 
izvrševal voljo tistega, ki ga je poslal, in 
tako izpolnil vse, kar mu je Oče naročil. To 
dejanje nam predvsem razodeva, kdo je 
Jezus. On je Božji Sin, pravi Bog kakor 
Oče; On je tisti, ki se je ponižal, da bi 
postal kot mi. On je postal človek ter se 
ponižal vse do smrti, smrti na križu (prim. 
Flp 2,7). Tako moramo Jezusov krst 
postaviti v to logiko ponižanja, saj on želi 
postati s tem dejanjem, da se postavi v 
vrsto z grešniki, nam v vsem enak. On, ki 
je brez greha, se pusti, da ravnajo z njim 
kot grešnikom (prim. 2 Kor 5,21), da bi na 
svoje rame sprejel težo krivde vsega 
človeštva. 
To dejanje ponižanja, s katerim se želi 
Jezus popolnoma uskladiti z Očetovim 
načrtom ljubezni, izraža popolno ujemanje 
volje in namenov, ki je med osebami 
Svete Trojice. Ob tem dejanju ljubezni se 
Sveti Duh razodene v podobi goloba, ki se 
spusti nad Jezusa, in v tem trenutku tudi 
glas iz nebes pričuje vsem navzočim o 
ljubezni, ki povezuje Jezusa z Očetom. 
 

Po: Benedikt XVI 
 

 

  leto 7      številka 316                                                8. JANUAR 2023 

 

 

       JEZUSOV KRST 

     

 
NEDELJSKO PISMO 

             župnije   Prevalje 

 



 

 

 
 

 
KAKO RAZUMETI KRST OTROKA? 

 
Krst je »zakrament«. Mnogim ljudem 
danes ta pojem ne pove veliko. Beseda 
»zakrament« pomeni »dejanje posvetitve z 
nalogo, ki izhaja iz prisege«. 
»Sacramentum« je bila prvotno zaprisega 
rimskega vojaka pred zastavo. V 
zakramentu krsta se krščenec poveže s 
Kristusom in tako izrazi željo, da svoje 
življenje upodobi po življenju Kristusa. 
Beseda »zakrament« pa pomeni še nekaj 
drugega: to je prevod grškega izraza 
»mysterion«, ki označuje uvajanje 
verujočega v skrivnost življenja in v 
skrivnost smrti in vstajenja Jezusa 
Kristusa.  
V krstu slavimo skrivnost otroka. Kaj je 
njegovo bistvo? Kdo je ta otrok v svoji 
najgloblji resničnosti? Če življenje tega 
otroka povežemo s poslanstvom Jezusa 
Kristusa, nam mora postati jasno, kdo je ta 
otrok, kakšen pomen ima njegovo življenje 
in kako lahko gledamo nanj v luči vere. V 
luči Jezusovega poslanstva se mora pred 
nami odpreti skrivnost otroka, priznati 
moramo, da otrok nima le zemeljskega 
življenja, ampak tudi Božje življenje, in da 
smrt nima več nobene oblasti nad njim, ker 
je že deležen Kristusovega vstajenja.  
Toda kako naj krstni obred deluje na ljudi, 
ki so navzoči pri krščevanju? Obred nam 
odpre oči, da vidimo otroka ne le kot otroka 
teh staršev in velike družine Božjih otrok, 
ampak tudi kot Božjega otroka, v katerem 
se nam ponuja nov začetek in v katerem 
odseva nekaj edinstvenega in posebnega 
na prizorišču sveta. 

Obred pove še nekaj več: v njem Kristus 
sam stopi v stik z otrokom, po njem razliva 
svojo brezpogojno ljubezen. Po njem 
razodene svoje Božje varstvo in mu 
odkriva svojo lepoto. 
V obredu pa se zgodi nekaj ne le v osebi, 
za katero se ta obred obhaja, ampak tudi v 
tistih, ki pri njem sodelujejo. V majhnem 
otroku, ki se ne zaveda tega, kar se 
obhaja, je učinek obreda omejen, mi pa 
obhajamo krst tudi za nas same, da bi na 
otroka gledali z novimi očmi in da bi po 
opravljenih obredih zavzeli do njega nove 
odnose. 

 

ZAKRAMENT SV. KRSTA 
 
V Katoliški cerkvi poznamo sedem 
zakramentov, med katerimi je prvi sv. krst. 
Zakrament krsta je predpogoj za 
prejem(anje) in pristop k drugim 
zakramentom. Krščenci ga običajno 
prejmejo v prvem letu življenja, s čimer 
postanejo člani Cerkve. Voda, s katero 
krstitelj pri krstnem obredu, pri katerem so 
poleg staršev navzoči tudi botri, oblije 

novokrščenca, je simbol očiščenja in 
ponazarja novo življenje. Zakrament 
izmije človekov izvirni greh in mu povrne 
dostojanstvo Božjega otroka. Znamenje 
tega dostojanstva je maziljenje s sv. 
krizmo, ki je sestavni del krstnega obreda. 
Odrasli, ki želijo postati kristjani in prejeti 
zakrament sv. krsta, se imenujejo 
katehumeni. V krščansko življenje se 
uvajajo v procesu, ki se imenuje 
katehumenat.  /Povzeto po radio.ognjisce.si/ 

  

 
 
 
 
 
 
 

41. Maks Kos 
42. Bor Gradišnik 

 
 Za duhovno rast 
 
 

 
 Kristjani so postali 
 
 



43. Liam Hrvacki 
 

ČESTITAMO! 

 
 
 

 
 
47. Marjan Emeršič, Rudarjevo 21, Črna 
      2.2.1951 – 5.12.2022 
48. Marijan Pikalo, Leše 33 b 
      8.12.1944 – 14.12.2022 
49. Dominik Jelen, Sp. kraj 40 
      24.7.1932 – 13.12.2022 
50. Franc Poberžnik, Pod gonjami 101 
      2.2.1934 – 21.12.2022 
  

SPOMNIMO SE JIH V MOLITVI! 
 
 

 

 
 
 

 
 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. 
 

 Tečaj priprave zaročencev na prejem 
zakramenta sv. zakona bo v dveh terminih. 

Tisti, ki boste letos sklenili zakrament sv. 
zakona, se udeležite te priprave ali 3.3.; 4.3.; 

in 5.3.2023 v Mežici, ali 17.3.; 18.3. in 
19.3.2023 v Dravogradu. Svojo udeležbo 
predhodno sporočite župniku g. Jožetu 
Hrastniku v Mežici na GSM 041 450 347 ali 
na mail ozej.hrastnikgmail.com. 

 Januar je mesec verskega tiska. Lepa 
priložnost obenem pa spodbuda in povod, 
da vsakdo izmed nas premisli, kako je 
glede tega pri njem: kaj ima od verskega 
tiska naročeno, koliko knjig z versko 
vsebino kupuje, najprej pa, koliko od tega 
sploh bere in iz prebranega živi. Vabljeni, 
da obnovite naročnino ali se na novo 
naročite NAJKASNEJE do 25. januarja. 

Ognjišče – 38,90, Družina – 149 € do 31. 
januarja, kasneje 166,40 €, Misijonska 
obzorja - 9 €, Prijatelj – 15 €, Mohorjeve 
Knjige za leto 2024 – 55 €, Mavrica – 
49,90 €, Beseda med nami – 29,40 €, 
Najst – 33 €, Božje okolje – 33 €, 
Magnificat – 63,70 €, Svet in ljudje – 44,90 
€ 

 Otroci, ki so sodelovali v adventni akciji 
Otroci za otroke, pa svojih darov še niso 
oddali, naj zbrani denar /šparovčke/ prinesejo 
v tem tednu k verouku. Bogu hvala za vašo 
dobroto. 

 Zaradi gradbenih del v povezavi z 
učilnico, otroci v tednu, ki je pred nami, 
ne bodo imeli verouka! 
 

 

DAROVALCI 
 
 
 

Za drenažo na Lešah: 
N.N. 27 €; Irena Skrivalnik 
50 €; Avgust Sveček 20 €; 
N. N. 54 €; N. N. 60 €. 
Za izplačilo drenaže je 
potrebnih še 36.651,91 €. 

 

 
 

HVALA ZA DAROVE! 
 

 
 Oznanila 
 
 

 
 Umrli so 
 
 



 
 

 

 

 
 

8. 1. 2023  –  JEZUSOV KRST 
 

 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Štefana Hanc 
11.00 na Poljani za +Silvestra Krebs 
 

PONEDELJEK, 9. 1., Hadrijan, opat 
18.00 v dober namen 
 

TOREK, 10. 1.,  Gregor Niški 
9.30 v Domu za +Rudolfa Vogrin, 
Potočnik Martin 
17.00 za +Ano Šatur, osm., otroka z 
družinama 
18.00 za +Ivana Javornika 
 

SREDA, 11. 1., Pavlin Oglejski 
9.30 (!) somaševanje dekanijskih 
duhovnikov, sv. maša za +Jožefo 
Špiler, družina Potočnik Uršej 
 

ČETRTEK, 12. 1., Tatjana, mučenka 
18.00 Petra Sonjak 
 

PETEK, 13. 1., Hilarij, škof 
7.30 za +Jerneja Mrak, sosedje Marin 

          
SOBOTA,  14. 1., Feliks Nolanski 
18.00 za Maksa Mikl in hčerko Leo 
 
 
 
 

15. 1. 2023  –  2. NEDELJA  
MED LETOM 

 
 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Štefana Navodnik ter Janeza 
in Amalijo Voler 

 

13. januar 
HILARIJ 

 
Hilarij je bil doma v francoskem mestu 
Poitiers, kjer se je rodil okoli leta 315. 
Hilarij je odraščal v poganski veri, bil je 
razgledan v modroslovju in pravu, 
vendar vse to ni moglo potešiti 
njegovega iščočega duha. Nemir je 
izginil, ko je dobil v roke Sveto pismo. 
Kmalu zatem se je dal krstiti skupaj z 
ženo in s hčerko. Le nekaj let po 
Hilarijevem krstu je v njegovem rodnem 
mestu umrl škof. Ljudstvo je za 
njegovega naslednika izbralo Hilarija, ki 
je to službo sprejel ne kot čast, ampak 
kot težko in odgovorno dolžnost. 
Odločno je branil pravo vero proti 
arijanskim zmotam in si s tem nakopal 
zamero cesarja Konstancija. Zato je 
moral za štiri leta v pregnanstvo v Malo 
Azijo. Tam je svojo vero še poglobil in 
ob preučevanju grških cerkvenih očetov 
napisal svoje najboljše delo O Sveti 
trojici. Do sebe je bil vedno strog, do 
nasprotnikov pravega nauka pa od 
začetka neizprosen, nato pa čedalje 
blažji. Za utrjevanje cerkvenega nauka 
se je z govori in pisanjem trudil vse do 
svoje smrti, ki ga je doletela leta 367. 
 
 
 

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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