
Blaženi  
A. M. Slomšek

Glasilo župnije Celje

“Vera bodi vam luč ...” (bl. A. M. Slomšek)

8. 1. 2023 JEZUSOV KRST Leto XVII. št. 2

BOŽJA BESEDA 
Iz 42, 1-4. 6-7 
Psalm 29 
Apd 10, 34-38 
Mt 3, 13-17

Glejte, moj služabnik, ki ga 
podpiram, moj izvoljeni, ki se 
ga veseli moja duša. Polóžil 
sem nanj svojega duha. Naro-
dom bo delil pravico. Ne bo 
vpil, ne bo kričal in ne dal sliša-
ti svojega glasu po ulicah. 
Gospod bo blagoslôvil  
svoje ljudstvo.

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

Po krstu je Jezus takoj stopil iz 
vode, in glej, odprla so se nebe-
sa. Videl je Božjega Duha, ki se 
je spuščal kakor golob in priha-
jal nadenj. In glej, glas iz nebes 
je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, 
nad katerim imam veselje.«

Ob spominu na Jezusov krst še nekoliko zaplamti 
praznični božični čas, preden bo leto stopilo spet 
na svojo običajno pot. Jezusov krst je po eni stra-
ni Jezusova »intronizacija« z besedami: »Ti si moj 
ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.« Po dru-
gi strani pa je podoba Jezusove potopitve (vstopa) 
v vse resničnosti življenja. Pri Jezusovem krstu se 
dogaja »globoko notri« in 
»visoko nazven«. Jezus je res 
stopil noter v reko Jordan in 
se tako po svojem krstu glo-
boko potopil v človečanstvo. 
Ne gleda tako rekoč samo   
s klopi gledalcev iz tega sve-
ta, ampak se spusti povsem v 
življenje in se »zmoči« z našo 
človeško resničnostjo. 
Ko je tedaj Jezus stopil iz 
vode, so se v tem prizoru od-
prla nebesa. Odprta nebesa 
so prasimbol človekovega 
hrepenenja, da bi se Bog pri-
kazal in bi se ga lahko dotak-
nili in bi v določeni meri bil  
v naši bližini. Ne dolgo od 
tega, v adventu, smo vendarle 
še slišali besede hrepenenja iz 
knjige preroka Izaija:  „O da bi 
predrl nebo in stopil dol.“

Krstnik se je sprva  
branil, da bi krstil Jezusa.  
Jezus pa je odgovoril: 
»Pústi zdaj, kajti spo-
dobi se nama, da tako 

izpólniva vso pravičnost.«
To pomeni:  

Odpri se Božji milosti. 
Resno vzemi,  

da je Božja milost 
pripravljena,  

da nam odpušča.  
Po Jezusu nam Bog  
to ponuja že skoraj  

dva tisoč let.



Jezusov pričevalec  
 

Jezus,  
o tebi je starozavezni 
prerok govoril  
kot o tistem,  
ki »nalomljenega trsta 
ne bo zlomil in tlečega 
stenja ne ugasil«.  
Pomagaj nam,  
da naše besede  
ne bodo ranile ranjenih,  
da naša dejanja  
ne bodo ugasnila  
ognja ljubezni,  
da naša površnost  
ne bo prizadela  
globoke vere drugih. 
Daj nam moč,  
da živimo odgovorno 
življenje kristjana in  
širimo Božje kraljestvo. 
Hvala ti, Gospod,  
za tvoje spremstvo. 
Amen.

V grški mitologiji obsta-
ja Titan, ki se imenuje 
Atlas in mora nositi 
nebesni obod. Umet-
nost ga največkrat 
upodablja kot starej-
šega, bradatega moža,  
ki se pod svojim bre-
menom skoraj zgrudi. 
V naši skupnosti se 
kaj takega ne dogaja. 
Tukaj vsi nosijo - mlaj-
ši in starejši, moški in 
ženske, močni in sla-
botni - in ker vsi nosijo, 
se tudi nihče ne zgrudi 
pod bremenom. Hva-
la vsem, ki pomaga-
te nositi. Res je, da je 
Cerkev velikokrat bre-
me, ki pa je lažje, ker 

HVALA, DA NOSITE Z NAMI

smo skupnost. Vi pa 
niste samo nosilci, am-
pak ste tisti, ki veliko 
stvari premikate, ker 
s svojim delovanjem, 
s svojo ljubeznijo,  
s svojo močjo in s svo-
jo fantazijo našo skup-
nost vsaj majčkeno 
dvigate v nebesa. Ker 
ste to in nosite, se v 
naši skupnosti dogaja 
nekaj nebeškega. Še 
nekaj lahko povežem 
s podobo nošenja. 
Verjetno poznate sta-
ro legendo o svetem 
Krištofu, ki je postal 
»kristonosec«, ker je 
hotel služiti le najmo-
gočnejšemu kralju.  

Sprva ga ni 
prepozna l  
v otroku, 
ampak šele 
ko je otrok 
Jezus postal 
zanj prete-
žak. Kristo-
nosci ste 
tudi vi, ker z 
vašim zavze-
tim delova-
njem nosite 
Kristusa lju-
dem. 



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

Sv. Gregor iz Nise

Po svoji poroki in rojstvu 
sina se je posvetil študiju 

svetih ved.  
Pozneje se je umaknil  
v samoto samostana  

ob Črnem morju in tam 
asketsko živel do leta 372, 
ko je postal škof v mestu 

Nisi v Kapadokiji. 
Bil je velik mistik in filozof, 
vsestransko izobražen in 

vnet nasprotnik arianizma, 
zaradi česa je moral za dve 

leti v izgnanstvo zaradi  
krivih obtožb arijancev.  

Leta 381 je bil med  
najvidnejšimi osebami 

drugega vesoljnega  
cerkvenega zbora,  
ki je bil v Carigradu.  

Napisal je številne spise  
v obrambo krščanske vere.

Umrl je okoli leta 395  
v mestu Sebaste  
v današnji Turčiji.

Krst in napis »Prosim ne dotikajte se«: To je po-
polnoma prav, da se dragoceni krstni kamen za-
varuje. To pa seveda ne velja za krst. Biti krščen, 
ne da bi se to krščenca dotaknilo, to ni prav. Tudi 
tedaj, če se ne spominjaš več svojega krsta, ker 
si bil krščen kot dojenček. Veš, da si bil krščen, 
da se te je dotaknila Božja ljubezen, ker ti je Bog 
rekel - kot svojemu Sinu Jezusu pri njegovem 
krstu: Ti si moj ljubljeni otrok. Tudi ti si moj ljub-
ljeni sin, ljubljena hči. Kako se te to ne bi dotak-
nilo? Kako te to ne more premakniti, da bi živel 
tako, da bi bil tvoj krst viden? Ko ljubiš, ko poma-
gaš, ko prisluhneš. To ni sploh nič izrednega. Če 
dopustiš, da se te krst dotakne, se ti dotakneš 
drugih ljudi. Pomagaš drugim ljudem verovati, 
da so tudi oni Božji ljubljeni otroci, da ste druži-
na. In to se dotakne in premakne zopet druge: 
krogotok krsta, krogotok ljubezni.

PROSIM, NE DOTIKAJTE SE

V Jezusovem času so sinovi 
pogosto opravljali enak 
poklic kot očetje. Jezus je 
zato postal mizar kot oče,  
ker mu ni bila določena  
drugačna pot.  
Janez pa je bil od začetka  
v službi Bogu. Njegov oče je 
kot duhovnik služil  
v templju. Tudi Janez je 
služil Bogu, ampak je našel 
čisto posebno, svojo pot za to,  
da je Jezusu pripravljal pot. 
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SVETE MAŠE  
od 9.1. do 15.1.

OZNANILA:
•	Obhajamo nedeljo Jezusovega krsta.
•	V soboto, 14. januarja 2023, bo v naši župniji škofijsko 

srečanje kolednikov. 
•	Hvala moškemu vokalnemu kvintetu  Aeternum, ki je 

sooblikoval sveto mašo in bo še po maši zapel nekaj 
pesmi. 

•	Za romanje v Rim se je prijavilo že kar nekaj romarjev.  
Prijavite se čimprej!Do 15. februarja pa potrdite pri-
javo s prvim obrokom plačila.

PONEDELJEK
 7.30 Za verne duše
 18.30 Za + iz družine Trebše in  
  za + Miloša Dreo

TOREK
 7.30 Po namenu (Luče)
 18.30 Za + Ivanko Černevšek

SREDA
 7.30 Po namenu (Luče)
 18.30 Za + Frančiško Pahovnik

ČETRTEK
 7.30 Za +  Branislavo Krajnc
15.30 Za + Franca Ostrožnika (pogr.) 
18.30 Za + Janeza Rajterja
.

PETEK
 7.30 Za + Ivano Bevc
  Za + Darjo Fedran
18.30  Za + Anico Gračner

SOBOTA
 7.30 Za + Frančiška Petka
  Za + Marijo Zagorc
 18.30 Za + Betko Kolšek

NEDELJA
 8.00 V zahvalo in priprošjo za  
  zdravje v družini ter za  
  + strica Alojza in + teto Slavico
 10.00 Za + Jerneja Bajde, obl.,  
  starše, brata Ivana  
  in sorodnike Škratek
  Za + iz družine Stjepič

Janez je Jezusa krstil z vodo iz reke Jordan.  
V reki so danes krščeni le še zelo redki. Voda 
pa je ostala kot znamenje. Krst je povezovalni 
element krščanstva. Že več stoletjih ljudje 
prejemajo krst, da bi sprejeli Jezusa in mu  
sledili. Za katoličane je sveti krst prvi zakrament, 
ki ga prejmejo. Zagotavlja nam, da smo Božji  
otroci. Z njim stopamo v večno zavezo.  
Običajno smo krščeni že kot majhni otro-
ci, ker nas starši želijo kolikor je le mogoče  
izročiti v Božje varstvo, da bi nas spremljal Bož-
ji blagoslov. Krst je tudi dar, ki se stalno obnavlja 
in prenaša iz generacije v generacijo. Starši  
s tem sporočajo: Za nas je življenjskega  
pomena,  da pripadamo Bogu. To naj velja 
tudi za naše otroke. 


