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JEZUSOV KRST
LETO VII, št.2
Evangelij: Nebeški Oče razodene, da je
Jezus njegov sin Mr 1,7-11
7
Tisti čas je Janez oznanjal: »Za menoj
pride močnejši od mene in jaz nisem
vreden, da bi se sklônil pred njim in mu
8
odvezal jermen njegovih sandal. Jaz
sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil
9
s Svetim Duhom.« Tiste dni je prišel
Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je
krstil v Jordanu.
10
Brž ko je stopil iz vode, je zagledal
nebesa odprta in Duha, ki se je spuščal
11
nadenj kakor golob. In zaslišal se je
glas iz nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin,
nad teboj imam veselje.«

ORODJE V BOŽJIH ROKAH
Če ste kdaj reševali križanke, ste zagotovo naleteli na geslo »podelitev imena«
in vpisati je bilo potrebno besedo »krst«. Kristjani vemo, da je krst veliko več
kot zgolj podelitev imena, to je prvi zakrament, zakrament novega rojstva,
prerojenja.
Mnogi krsta ne znamo dovolj ceniti, ker smo ga povečini prejeli kot majhni
otroci, brez posebnega napora in brez priprave. Krščeni smo bili v veri staršev
in občestva župnije. Vera naših bližnjih naj bi nam pomagala, da milost krsta v
nas zaživi, da vera, ki je bila položena v našo dušo kot seme v zemljo, začne
poganjati. »O bratje, bratje, prišel je čas,« pravi naš pesnik Oton Župančič. »O
bratje, bratje, kako je v vas? So li vaše njive zorane?«
To vprašanje je zelo na mestu danes, ko se na praznik Jezusovega krsta
spominjamo svojega lastnega. Ali je naša duša dovolj negovana, da lahko seme
Božjega življenja, ki je bilo takrat položeno vanjo, požene, raste in rodi sadove

za vsakdanje življenje? Kako smo držali besedo, dano Bogu po ustih staršev in
botrov? Krstitelj postavi staršem vprašanje: »Želite, da bi vaši otroci prejeli
sveti krst? Ali se zavedate dolžnosti, ki jo sprejemate, da jih boste vzgajali v veri,
da bodo spolnjevali Božje zapovedi in da bodo ljubili Boga in svojega bližnjega,
kakor nas je učil Jezus Kristus?« To vprašanje ni samo zaradi lepšega, ampak je
čisto resno. Žal ga zelo veliko staršev ne jemlje tako. Po krstu nastopi v številnih
družinah zelo dolga pavza v verski vzgoji. Trajalo bo kar nekaj let, ko bodo
otroke spet pripeljali k duhovniku, da jih pripravi na prejem prvega svetega
obhajila.
Bog hoče, da so starši njegovi prvi sodelavci – ne samo pri posredovanju
naravnega, telesnega življenja, temveč tudi nadnaravnega, duhovnega. To je
običajna pot. Bog hoče delovati po nas. Bog je odličen mojster, vendar hoče, da
smo mi njegovo orodje. Tudi najboljši mojster brez orodja ali s slabim orodjem
ne more narediti veliko. Po: S. Čuk
Kajti moje misli niso vaše misli
in vaša pota niso moja pota,«
govorí Gospod. Prim. Iz 55,8
Gospod Bog,
zakaj nisi – kako naj rečem … –
malo bolj demokratičen?
Zakaj nisi pripravljen, mogoče s kakšnim primernim zborom,
skupaj z nami odločati o tem,
kaj je dobro in kaj je slabo, kaj se sme in kaj se ne sme delati?
To, da je preveč? No, dobro.
Res je: ti si Bog, ti si tisti, ki določa osnove.
Ampak ali ne bi mogel prepustiti nam vsaj podrobnosti?
Ti praviš, na primer, naj ljubimo sovražnike.
Prav.
Ampak ali nam ne bi mogel dovoliti,
da izključimo tiste, ki so nam povzročili preveč gorja?
Mi poznamo sebe in vemo, kaj zmoremo.
Kaj praviš na to?
Praviš, da ne. Nisi za to.
Pripravljen si priti med nas, postati majhen, hoditi z nami, toda zato, da bi
nas povišal, ne pa da bi postal beden kakor mi.
Ti se ne spuščaš v kompromise: si Bog in Bog ostajaš.
Na našo srečo. T. Lasconi

KJE PRI MAŠI UPORABLJAMO VODO?
Kot vam je verjetno znano, se voda kot del obreda pojavlja pri
podeljevanju zakramenta svetega krsta, pa tudi pri blagoslovih. Jo pa
srečamo tudi pri vsaki sveti maši. Potem ko duhovniku prinesejo darove, si
ta umije roke. Morda se sprašujemo, zakaj? Nekdaj je bil za to praktičen
razlog. Z darovi, ki so jih ljudje prinašali iz narave, si je duhovnik lahko
umazal roke. Klub temu je ta obred imel tudi simbolni pomen: obredno
očiščevanje. To željo in prošnjo, da bi se Bogu bližali skesani in očiščeni,
izraža tudi molitev, ki jo duhovnik tiho moli med umivanjem rok: »Izmij,
Gospod, mojo krivdo in očisti me grehov.«
Marsikdo se sprašuje, zakaj duhovnik zlije nekaj kapljic vode tudi v kelih
z vinom. Dejanje ima več simbolnih pomenov, med njimi tudi tega, da
ponazarja združenje med vernikom (predstavlja ga voda) in Kristusom
(predstavlja ga vino). To nam nakazuje tudi tiha duhovnikova molitev ob
tem: »Po skrivnosti te vode in vina naj bomo deležni Božje narave
Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave.« Voda in vino
(Kristusova kri) naj bi nas spominjala na Kristusovo smrt, ko sta iz njegove
strani pritekli »kri in voda«.
Če razumemo simbolični pomen vode, zlasti pri krstu (ki ga je
nenazadnje prejel tudi Jezus, da bi nam bil resničen zgled), bomo razumeli
tudi uporabo blagoslovljene vode, ki nas vsakič spominja na prvi
zakrament, s katerim smo stopili v Gospodovo hišo – občestvo, ki ga
imenujemo Cerkev. In vsakič, ko vstopamo v cerkev, nas v preddverju ali v
bližini vrat pričaka blagoslovljena voda. Včasih je služila, da so si verniki
lahko umili roke pred evharističnim slavjem, danes pa simbolno vabi k
očiščenju duše in spoštovanju do Jezusa, h kateremu prihajamo. S prstom,
pomočenim v vodo, tako naredimo znamenje križa – lepa navada, ki pa jo
marsikdo danes izpusti, kot da bi ob vstopu spregledal kropilnik. B. Rustja
SVETE MAŠE Z LJUSTVOM V PRIHODNJE IN OSTALI OBREDI
Svete maše z ljudstvom so zopet dovoljene. Vendar v omejenem številu,
glede na velikost cerkve in ob upoštevanju vseh dosedanjih predpisov
(nošenje mask, razkuževanjem rok, medosebne razdalje). V cerkvi v vsako
drugo klop usede en oseba oziroma družina, oziroma osebe iz istega
gospodinjstva. Predlagam, da daste presnost svojcem za katere je sveta
maša. Petje pri maši z ljudstvom ni dovoljeno, lahko pa je orgelska glasba.
SVETI KRST: Krst je lahko v družinskem krogu.

POGREB IN POGREBNE SVETE MAŠE: Cerkveni pogrebi so v družinskem
krogu. Pogrebna sveta maša je po za čas korone pogrebu v cerkvi.
VEROUK
Verouk se izvaja na daljavo. Gradivo je poslano nekaterim na njihov enaslov. Ostali najdete gradivo na spletni strani župnije
(zupnija.smarje.com, pod zavihkom VEROUK)
MARIJANSKI, LISTNI KOLEDAR IN PRATIKA
V cerkvi so na voljo Marijanski koledar, Pratika in listni koledar.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
V tem tedni skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Drviš in Polence.

NEDELJA JEZOVEGA KRSTA
Ponedeljek
11.1.2021

sv. Pavlin
Oglejski
škof

Torek
12.1.2021

sv. Tatjana
mučenka

Sreda
13.1.2021
Četrtek
14.1.2021

sv. Hilarij
škof
sv. Odon
prior
sv.
Absalom
škof

Petek
15.1.2021
Sobota
16.1.2021

sv. Honorat
škof

Nedelja
17.1.2021

2. NEDELJA
MED
LETOM
sv. Anton
Puščavnik
opat

16.30
17.00

molitev rožnega venca
za † Francija Mahajnca
molitev za duhovne poklice

7.30
8.00

molitev rožnega venca
za † Jožefa Žeraka

9.00

za † Ivana Škodiča, 30. dan

10.30

za † Frančiško Šereg, 30. dan

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi (041 265 740).
Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si

