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Krst je Božja 
pritrditev 
svojemu Sinu 
in nam. 
Tako kot Kristus 
tudi mi 
sprejemamo 
Svetega Duha 
in se kopamo 
v Božji ljubezni. 
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Narodom bo delil pravico. 
Ne bo vpil, ne bo kričal in 
ne dal slišati svojega glasu 
po ulicah. Nalomljenega 
trsa ne bo zlômil in tleče-
ga stenja ne ugásil. Zvesto 
bo delil pravico. 

Gospod bo blagoslôvil 
svoje ljudstvo,

Zdaj v resnici razumem, 
da Bog ne gleda na ose-
bo, temveč mu je v vsakem  
narodu všeč tisti, ki se ga 
boji in pravično ravna.

Jaz vas krščujem z vodo,  
pride pa močnejši od mene, 
in jaz nisem vreden, da bi 
mu odvezal jermen njego-
vih sandal; on vas bo krstil 
s Svetim Duhom in ognjem.

Odkod je Janez vedel vse to o Jezusu? Kako je lahko videl, ka-
kšen pomen bo imel Jezus? Ali je morda bil jasnovidec? Mis-
lim, da je bil. Vendar je imel tako jasnovidnost, ki jo imamo 
tudi mi oziroma bi jo lahko znova razvili.  V puščavi je izostril 
svoje čute za bistveno. Tako je lahko gledal ljudi drugače. Tako 
kot jih vidi Bog. Tako Jezusa ni videl kot enega od mnogih ljudi, 
ki čakajo v vrsti, ampak kot Bogu ljubljeno bitje, kot nekoga 
čisto posebnega. Verjamem, da je to bil za Jezusovo delovanje 
pomemben začetek, da je drug človek v njem videl božanskost 
in mu je to ob krstu povedal. 
Ko se bomo rešili (ločili) od površnih vtisov, reklamnih podob 
in instagram filtrov, se bomo lahko tudi mi naučili gledati kot 
Janez. Že tukaj in sedaj lahko pod površjem vidimo  možnosti. 
Videti v človeku, ki smo ga pravkar srečali, za njegovimi na-
pakami: lepoto, dobroto, dragocenost, božanskost.In da mu to 
rečemo, da tudi on sam to spozna in lahko to še bolj razvija. 
Kakšen svet bi bil, če bi nam to uspevalo. 



YOUCAT – katekizem 
Katoliške cerkve za mlade

316.  Kako lahko razliku-
jemo težke grehe (smrtne 
grehe) od manj težkih 
(odpustljivih) grehov?

Težki greh razdre Božjo 
moč ljubezni v srcu člove-
ka, brez katere ni možno 
doseči večne blaženosti.
Zato ga imenujemo tudi 
smrtni greh. Težki greh je 
prelom zaveze z Bogom, 
medtem ko mali greh 
zgolj obremenjuje odnos 
do Boga.
Težki greh odvrne člove-
ka od Boga. Takšen greh 
predpostavlja neko stvar, 
jo višje ceni kot življenje 
in Boga ter se potem-
takem usmeri proti živ-
ljenju ali Bogu samemu 
(npr. umor, bogokletje, 
prešuštvo itd.); storjen je 
s popolnim spoznanjem 
in s popolno privolitvijo. 
Odpustljivi grehi so gre-
hi, ki zadevajo podrejene 
vrednote (čast, resnico, 
lastništvo itd.), ali pa gre-
hi, ki niso storjeni s popol-
nim spoznanjem njihovih 
posledic oziroma niso 
storjeni s popolno privo-
litvijo. Takšni grehi motijo 
odnos do Boga, vendar pa 
ne prelomijo zveze z njim.

BRATJE v Svetem pismu
IZAK IN IZMAEL
Odnos med dvema brato-
ma, o katerih izčrpno piše 
stara zaveza, ima vpliv vse 
do današnjih dni. To sta 
Abrahamova sinova Izak in 
Izmael. Sari dolgo ni bilo 
dano, da bi rodila. Nastala 
je nevarnost, da bi Abraham 
umrl brez potomstva. Zato 
je Sara pripeljala svojemu 
možu svojo deklo Hagaro, 
ki je potem spočela. Odnos 
med obema ženskama je potem sčasoma posta-
jal zelo konflikten. Zelo se je zaostrilo, ko je Sara 
vendrarle zanosila in rodila Izaka. Najbolj znan 
je gotovo prizor,  ko je Abraham zavrgel svojega 
prvorojenca Izmaela, ki mu ga je rodila Hagara 
dekla njegove žene Sare. Sara se je namreč zba-
la za dedno pravico sina Izaka. Kdor pozna samo 
to epizodo, dobi zelo enostransko podobo teh 
dveh bratov. Seveda je Bog sklenil svojo zavezo  
z Izakom, vendar zaradi tega ni prezrl Izmaela.  
Rešil je njega in njegovo mater, da nista umrla od 
žeje v puščavi in obljubil tudi Izmaelu, da bo iz nje-
govih potomcev nastal velik narod (glej rodovnik 
Izmaelcev v 1 Mz 25,12-18).
Njegova hčerka je pozneje postala Ezavova žena. 
Izmael je umrl 137 let star. To je znamenje, da je 
tudi nad njim bil Božji blagoslov. Govoriti o proble-
matičnem odnosu med bratoma Izakom in Izmae-
lom  je težko tudi zaradi tega, ker sta se komaj kdaj 
srečala. Abraham je zavrgel Izmaela in Hagaro, ko 
je Izak bil še majhen otrok. Ponovno sta se srečala 
šele ob Abrahamovem pogrebu. Stara zaveza ne 
govori o njunem medsebojnem prepiru. Izmael 
velja za začetnika Arabcev in zato uživa velik ugled. 
(Poleg Abrahama velja za graditelja Kabe v Meki). 
Izak pa je izraelski očak. Zaradi tega se obe veri 
spominjata istega izvora, saj sta bila brata skupaj 
na Abrahamovem pogrebu. 



SVETNIKI v tem tednu
P Gregor Niški, škof
T Pavlin Oglejski, škof
S Tatjana, mučenka
Č Veronika, devica
P Feliks, duhovnik
S Pavel, puščavnik
N DRUGA NEDELJA MED LETOM

Jezusov in naš krst

Krst je sicer enkraten 
dogodek, pusti pa v nas 

sledove za zmeraj. 
Nebeški Oče ima veselje 

nad nami, pa čeprav nam 
tega naglas ne pove.  

Krst daje smer vsemu  
našemu življenju.  

Kot Božji otroci namreč 
potujemo v nebesa,  

ki so odprta nad nami. 
Pri tem nas vodi Sveti Duh, 
ki prebiva v nas – seveda 

če mu to pustimo. 
Prav od tega je odvisno, 

ali krst dejansko vpliva na 
naše življenje. 

Če hočemo, da nam bo 
krst res nekaj pomenil, 
je torej potrebno naše 

sodelovanje.  
To, kar se je s krstom v nas  
začelo, moramo tudi sami 
vedno znova sprejemati in 
potrjevati s svojo zvestobo. 

Tako. Prazniki so minili, darila so odprta, lučke bolj ali manj 
pogašene, smrečice pa bodo romale ali v smetnjak ali v 
peč. Upam, da ste se uspešno prebili skozi adventno pred-
tekmovanje in da ste bili zmagovalci v božičnem finalu. 
Trgovci se zdaj že nadejajo valentinovega, tesno za petami 
pa mu sledi pust. Vsem tistim, ki vam je uspelo potegniti 
glavo iz nakupovalnega vozička, pa Cerkev na začetku no-
vega leta ponuja praznik Jezusovega krsta.
Dvotedenski odmik od božiča se zdi logičen, vendar je za-
deva sumljiva: od rojstva do krsta je preteklo trideset let! 
Seveda je treba upoštevati drugačno zakramentalno pra-
kso tedanjega časa. Lahko si mislim, da Janez Krstnik ob 
postu in pridiganju res ni imel časa za poglobljen teološki 
študij in boljše pastoralno organiziranje. Vendar se mi bolj 
dozdeva, da sta bila Marija in Jožef moderna starša, ki svo-
jega otroka brez njegove privolitve nista hotela »duhovno 
pohabiti« in ga »siliti v praznoverje«! »Nobenih zakra-
mentov, nobenega verouka, ko bo otrok dovolj star, se bo 
že sam odločil, če ga to zanima in veseli!« In Jezus si je pač 
vzel čas! Mi zoprni in zadrti, versko blazni katoliški starši pa 
krščujemo svoje otroke še v plenicah, jim kratimo osnov-
ne človeške svoboščine, jim vtisnemo neizbrisno zname-
nje in jim »zaplombiramo možgane«!
Zato se bom danes, na tem mestu opravičil svojim otro-
kom za nasilje, ki jim ga povzročam: Oprosti, Kristina, ker 
sem te prislonil k materinim prsim, ne da bi te vprašal, če 
želiš biti dojena; morda bi ti bolj prijala kokakola. Oprosti, 
Krištof, ker sem te učil hoditi brez tvoje privolitve; morda si 
si želel vse življenje prebiti na vseh štirih. Oprosti, Matija, 
ker te kljub tvojemu odločnemu nasprotovanju vsako jut-

ro odpeljem v šolo in ti kratim 
željo po neznanju in ne¬um-
nosti. Oprosti, Filip, ker te pi-
tam z zdravili, te zaradi tega 
včasih zbudim sredi noči in ti 
skozi jok in solze porinem žli-
co sirupa v usta; mogoče pa si 
rad bolan. Oprosti, Lucija, ker 
te bom kljub vsemu dal krsti-
ti in te učil, da je Bog ljubezen 
in svoboda in sreča in radost 
in mir in veselje … In če je to 
plomba, upam, da ti ne bo ni-
koli odpadla!

Po: Gregorju Čušinu
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Jezus se je postavil  
v vrsto tistih,  

ki želijo, da bi jim  
s potapljanjem  

v Jordanu bilo dano 
znova začeti.  

Stari človek s svojimi 
zmotami, napakami, 
krivicami se umakne. 

Nov človek  
se dvigne iz valov.

Zakaj je Jezusu  
potreben krst? 

Kam naj se obrne On, 
ki je hodil vendarle 
že vedno z Bogom 

ob strani. 
Jezus je pokazal  

s svojim krstom brez-
pogojno solidarnost

z nami grešniki.

OZNANILA:
•	Danes je nedelja Jezusovega krsta.
•	Hvala Mešanemu pevskemu zboru za sooblikovanje 

svete maše in za vsakoletni koncert.
•	Hvala družini Koren, da je s svojim petjem in glasbo 

sooblikovala sveto mašo.SVETE MAŠE  
od  10.1. do 16.1.2022

PONEDELJEK
   7.30 Za + Anico, Zvonka in  
  Štefana Gračner  
  Za zdravje 
  Za + Terezijo Špilak
 18.30 Za duše v vicah

TOREK
 7.30 Za + iz družine Tičar
  Za + Silvestra Nadvežnika
  Za zdravje
18.30  Po namenu (Marko)
 SREDA
 7.30  Za + Branislavo Krajnc
  Za + Marto Kač
  Za + Matija Podbregarja 
 18.30 Za + iz družine Trebše  
  in + Dreo Miloša
 ČETRTEK
 7.30 Za + Terezijo Špilak
 18.30 Za + Jerneja Vehovec
  Za + Emilijo Gomze
 PETEK
 7.30 Po namenu ob rojstnem dnevu
  Za zdravje
 18.30 Za + Angelo Brešan
               SOBOTA
  7.30 Za + Katarino Mavrič
  Za + Anico, Zvonka in  
  Štefana Gračner
  Za + Marto Kač
18.30  Za vse + člane družine Flis in  
  njihove + zakonce in + otroke
 NEDELJA
 8.00 Za + starše Koštomaj in  
  za + staro mamo Marjeto
 10.00 Za + Marijo Andrenšek, 30. dan

Oblivanje z vodo je znamenje,  
da je človek že »prestopil« prag, da smrt 
nad njim nima več moči, da nikoli ne bo živel 
brez Božje ljubezni in brez naše ljubezni,  

ki je kot nebo, ki se odpira nad njim.
Nebo, ki se razprostira nad njim in mu  

sporoča, da je sprejet in ljubljen prav tak, 
kakršen je v svoji enkratnosti,  

saj je od prvega trenutka življenja  
v ljubeči Božji roki.


