
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA, 10.1.2016 
OZNANILA ZA TEDEN  10.1.2016 – 17.1.2016 

 
NEKATERI GODOVI 
Ponedeljek:  Pavlin Oglejski, škof  
Torek:  Tatjana, mučenka  
Četrtek: Oton, prior v Jurkloštru  
Petek: Absalom, koprski škof  
NEDELJA: 2. NEDELJA MED LETOM     

SVETE MAŠE 
NEDELJA (10.1.) ob   9h:  Za farane    
Ponedeljek: ob 17h:  Starši Jereb in Pečelin   
Torek:      ob 17h:  Starši in brat Cankar  
Sreda  ob   7h:   Franc Pintar, Rozalija Brejc in starši Ježek 
Četrtek: ob 17h:  Za Božje usmiljenje  
Petek:  ob 17h:  Jožica Švab, 7. dan  
Sobota: ob  17h:  Marija Potočnik, obletna  
NEDELJA (17.1.) ob    9h:   Za farane 

 

 Srečanje staršev in otrok 1. razreda je danes po sv. maši.  Vedno sta 
povabljena oba starša.  

 Verouk je spet reden.  
 Kdor še ni vrnil hranilnika, naj to stori čim prej, najpozneje prihodnjo 

nedeljo.  
 Novi seznam za čiščenje in krašenje cerkve je zadaj še na razpolago in si 

ga vzemite, kdor ga še nima.  

Nedelja Jezusovega krsta  
1. Današnji dan razločno povzema, da je Jezus človek kot vsak od nas – s prejemom 
krsta pokore pokaže, da je nase sprejel vso človeškost do konca, razen greha – in da 
je Bog, kar spričuje glas iz nebes: Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje. 
2. Beseda nam posreduje podobo Jezusa, ne več otroka, kot v božičnih dneh, ampak 
odraslega moža, ki v polnoletnosti, zrelosti moža javno začenja svoje poslanstvo, 
zaradi katerega je sprejel našo človeškost: 
- prerokove besede tolažite moje ljudstvo in mu kličite, da je poravnana njegova 
krivda, zvene kot daljna predhodnica misli, ki jo bo o Jezusu izrekel Krstnik: Poglejte 
jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta, ali kot je apostol Janez zapisal, ko se je v 
njegovih mislih vse bolj razčiščevala podoba Odrešenika: Bog je poslal svojega Sina 
v spravno daritev za naše grehe; 
- Pavel nam spet postreže z mislijo, s katero povzema prihod Gospoda med nas: 
Razodela se je dobrotljivost in ljudomilost Boga, ki pa v vsej polnosti zažari z 
Jezusovim odrešenjskim delovanjem med ljudmi, kot spet ugotavlja Pavel: Sam sebe 
je dal za nas, da bi nas rešil vse krivice; 
- kot pečat, ki ga nihče ne mora zabrisati, sledi potrdilo iz nebes: Ti si moj ljubljeni 
Sin. Ta ljubljeni Sin, do neskončnosti vdan Očetovi volji, bo spravna daritev za vse 
človeštvo v najvišji meri, kot bo za vse šel na Kalvarijo in na križ – ta Sin bo Očeta 
prosil: Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, saj je 
vendar prišel zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja. 



3. Gospod je iz anonimnosti svojih 30 let v Nazaretu stopil v javnost, začel je pogovor 
s svetom. Nihče v človeški zgodovini ni sprožil tako široke dejavnosti, noben glas ni 
naletel na tak odmev. Človek se je znašel v novem položaju tako v odnosu do 
drugega človeka kot v odnosu do Boga. Odkar je on med nami ljudmi, se sleherni 
človek prej ali slej sreča z njim, tudi če si skuša zatiskati oči, če skuša Boga odrivati v 
pozabo, tudi človekovi izrazi posmeha ali ignoriranja kažejo, da ga ne more ignorirati. 
(Julijan Apostata: Zmagal si, Galilejec!). Na Binkošti so Petra po govoru o Jezusu 
vpraševali: Kaj naj storimo? Petrov kratek odgovor: Dajte se krstiti v imenu Jezus 
Kristusa v odpuščanje svojih grehov – to je pot, ki vodi v življenje, neminljivost pri 
Bogu. 

P. Metod Benedik, Gospodov dan z Besedo 
 
 
NEKAJ PODATKOV ZA LETO 2015 
 
 Krsti: štirje. Ena deklica in trije dečki. Dva sta iz cerkveno sklenjenih 

zakonov, dva pa iz izvenzakonskih skupnosti.  
 Poroke: ena, od drugod. 
 Umrli: trije. Dve ženski in en moški. Povprečna starost umrlih je bila 87 let. 

Ena je umrla previdena z vsemi zakramenti, eden je prejel samo bolniško 
maziljenje za eno ni podatka.  

 Pri prvem svetem obhajilu je bilo osem otrok. Pet iz drugega in trije iz 
tretjega razreda. 

 Osnovnošolski verouk obiskuje 40 veroučencev.  
 Nedeljsko mašo je obiskovalo v povprečju 93 faranov. Od tega 20 moških, 

40 žensk in 33 otrok. 
 
RAZPORED BRALCEV ZA MAREC IN APRIL 2016 

DATUM BRALEC/BRALKA 
  6.3.2016 Marijana Jezeršek  
13.3.2016 Nika Šturm; Jernej Jezeršek 
19.3.2016 BIRMANSKI KANDIDATI 
20.3.2016 Martina Gartnar; Darko Gartnar 
17.1.2016 Lojze Klemenčič; Hiacinta Klemenčič 
24.3.2016 Igor Klemenčič   
25.3.2016 Marijana Jezeršek 
26.3.2016 Nika Šturm; Jernej Jezeršek 
27.3.2016   7h: Martina Gartnar; Darko Gartnar  

10h: Lojze Klemenčič; Hiacinta Klemenčič 
28.3.2016   8h: Igor Klemenčič   

17h: Marijana Jezeršek 
  3.4.2016 Nika Šturm; Jernej Jezeršek 
10.4.2016 Martina Gartnar; Darko Gartnar 
17.4.2016 Lojze Klemenčič; Hiacinta Klemenčič 

 


