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JEZUSOV KRST, 12. 1. 2020 

 

NEKATERI GODOVI  
 

Ponedeljek: Hilarij, škof in cerk. učitelj   
Torek: Oton,prior v Jurkloštru  
Petek:  Anton (Zvonko), puščavnik              
Sobota: Začetek tedna molitve za edinost kristjanov                  
NEDELJA: 2. NEDELJA MED LETOM 
   

SVETE MAŠE 
 

NEDELJA (12.1.)  ob   9h:  Za farane 
Ponedeljek, torek, sreda   ob  7h:  Po namenu     
Četrtek    ob 17h:  Po namenu    
                             Molitev pred Najsvetejšim 
Petek ob 17h:  Anton Eržen  
Sobota ob 17h:  Marija Potočnik, obletna  
NEDELJA (19.1.)         ob   9h:  Za farane 

 

• Teden molitve za edinost kristjanov se začne v soboto in poteka do 
praznika spreobrnitve apostola Pavla drugi soboto. Naj ponovim misli Danijela 
Brkiča, evangelijskega pastorja v Novem mestu, kakšna naj bi bila edinost 
kristjanov: Enotnost v bistvenem, svoboda v postranskem, ljubezen v vsem. 
Ne gre za to, da bi koga prepričevali, ampak, da bi skupaj pričevali. Kristjani v 
temnem in mračnem svetu lahko odsevamo Božjo svetlobo Jezusa, ki je luč 
sveta, smo žarek upanja in pomagamo ljudem, da se laže orientirajo v temi 
sveta. Zlo pa napreduje zato, ker so dobri ljudje pasivni.  

• Adventna akcija Otroci za otroke 2019: za uboge male Jezusove in vaše 
vrstnike po svetu ste zbrali 192,10 evrov, ki so bili oddani na misijonsko 
središče Slovenije, oni pa to posredujejo tistim našim misijonarjem, kjer so 
potrebe otrok največje. Hvala vam! Jezus pa vam bo na tak ali drugačen način 
to povrnil. 

 
Ob evangeliju 

 
Ko se približuje tista "polnost časov", v izraelskem ljudstvu vedno bolj vstaja nemir 
in koprnenje po Mesiju-Odrešeniku. O pričakovanem Mesiju imajo precej različne 
podobe in pričakovanja. 
Tik pred nastopom Mesija nastopi največji med preroki, Janez Krstnik. Janez ljudi 
vabi, naj se ponovno vrnejo k vratom obljubljene dežele, k bregovom reke Jordan. 
Ljudje naj spet prestopijo Jordan, da bi vstopili v tisto pravo obljubljeno deželo - v 
Božje kraljestvo (da bo Bog zakraljeval v njih samih). Tokrat se Jordanska voda 
pred njimi ne umakne in ne posuši. 
Voda kasneje predstavlja Jezusov grob in smrt. (Trpljenje, grob in smrt se pred 
Prvorojencem in Božjimi posinovljenci ne umakne; celo pred samim Jezusom ne, ki 
je več kakor nekdaj skrinja zaveze.) 
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Pred Jezusom, ki je pravzaprav "skrinja nove in večne zaveze", se vode Jordana ne 
umaknejo; Jezus se mora vanje potopiti (krstiti). Jezus si s potopitvijo v Jordan 
naloži na svoje rame "temne valove" človeške narave in stvarstva. 
Janez Krstnik ne more razumeti Jezusove želje in mu reče: Jezus, saj si vendar TI 
SAM naša obljubljena dežela! Ti si tisto Božje kraljestvo, v katero želimo s 
spreobrnjenjem vstopiti! 
Janez Krstnik v tem trenutku še ne spozna da slavni četrti spev o Gospodovem 
služabniku (pri Izaiju) v resnici govori o Jezusu: 
 

"V resnici je nosil naše bolezni, 
naložil si je naše bolečine, 

mi pa smo ga imeli za zadetega, 
udarjenega od Boga in ponižanega. 

On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, 
strt zaradi naših krivd. 

Kazen za naš mir je padla nanj, 
po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. 

Mi vsi smo tavali kakor ovce, 
obrnili smo se vsak na svojo pot, 

GOSPOD pa je naložil nanj 
krivdo nas vseh. 

Bil je mučen, a se je uklonil 
in ni odprl svojih ust, 

kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol, 
in kakor ovca, ki umolkne pred tistimi, ki jo strižejo, 

in ne odpre svojih ust." 

 
Toda Jezus mu odpre oči, da Janez kmalu spozna in vzklikne: "Glejte, Jagnje 
Božje, ki odjemlje greh sveta!" Ta je Jezus, Božji jagenjček, ki si nalaga na svoje 
rame vse grehe, vse bolečine, vse trpljenje slehernega človeka; on bo strašno trpel 
in umrl, da bi nihče za večno ne trpel in umrl. 
 

(Peter Bregar, »Nekaj utrinkov ob nedelji Jezusovega krsta«) 


