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JEZUSOV KRST 

 
 

JORDAN – VODA PREROJENJA 
 

 

   Jordan je edinstvena reka na svetu, ki 
teče v globino 400 m pod gladino 
bližnjega morja. Izteka se v Mrtvo 
morje, kjer je minimalno življenje.  
    To je simbol pekla: človek obremen- 
jen z grehom gre daleč v globino pod 
normalno življenje. V spodnjem toku te 
reke je Janez krščeval, kar ima poseben 
pomen: rešiti človeka pred pogubo. 
 

 
 

   Jezus stopi v reko ravno na tem 
kraju, kjer človeštvo ječi pod stisko 
greha. Solidarizira se z grešniki, da 
jih potegne iz pogubnega toka.  
   Sveto pismo je vso prežeto s 
simboliko vode. Poznamo pogubne 
vode ob vesoljnem potopu, ki so 
uničile vse, ki so prezirali Boga.  

 

Uničujoči tok vode, ki vleče grešni-
ke v pogubo, pa Jezus preustvari 
/gre za pravo dejanje stvarjenja/ v 
krstno vodo. Slednja ima ravno 
nasprotni učinek. Kdor se z njo 
umije /krsti/, ga zajame Božje 
usmiljenje, ki človeka očisti in mu 
daje novo življenje v Božjem 
objemu.  
   Ko se vrši to veličastno dejanje se 
pojavi Sveti Duh in se sliši Očetov 
glas: ''Njega poslušajte!''  
 

   Jezusov krst nam tako 
razodeva, da je Jezus pravi Bog, 
ki daje novo življenje. Razodeva 
nam pa tudi pomen našega krsta. 
S krstom se dvignemo iz greha in 
se obogatimo s Svetim Duhom. V 
Njegovi moči smo sposobni 
vladati nad grehom oz. ga 
premagati.  
   V moči krsta, ki nam ga podarja 
Božji Sin, tudi mi prepoznamo 
Boga za našega Očeta. 

     župnik 

 OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

S L I V N I C A  –   sv. maše med tednom so v kapeli. 

NEDELJA, 12. januar   7.30 - za žive in rajne farane 

JEZUSOV KRST 10.30 
za + Oskarja Zidariča, sestro Marico in  
        sorodnike Krajnc 

PONEDELJEK, 13. 1.. 
18.00 za + Ljudmilo Jurman Hilarij (Radovan), šk. cer. uč. 

TOREK, 14.  1.  
18.00 

za + Auguština Horvata 
molitev za misijone Odon (Oton) iz Jurkloštra 

SREDA, 15. 1.   17.00 za + Marijo Koren ( osmina) 

Absalom, koprski škof 18.00 
- v zahvalo za 50 let Jožeta in Majde 

 molitev za družine 
ČETRTEK,  16. 1.  

18.00 - za duhovne poklice  
molitev za duhovne poklice Berard in maroški muč 

PETEK,  17. 1. 17.00 za + Milko Režek  (osmina)  

Anton (Zvonko) puščavnik 18.00 
za + Marijo Cebe 

 češčenje Najsvetejšega 

SOBOTA,  18. 1.   17.00 za + Bredo Brinovšek Buhin  (osmina) 

Marjeta Ogrska, kneginja  18.00 za + dve Mariji Rebolj 
 molitev za edinost kristjanov 

NEDELJA, 19 1.  
DRUGA MED LETOM 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 
za + rajne iz družin Zupanič in Muzek 

 molitev za edinost kristjanov 

D O B R O V C E  

NEDELJA, 12. 1.  
Jezusov krst 

9.00 za +  Dušana Horvata 

NEDELJA, 19. 1.  
9.00 za + Franca Jezo 

Druga med letom 

KAPLJICA ROSE 
 

Vaše besede odmevajo v večnost. 

Naj vaše besede posredujejo 
Gospodovo življenje  

in  razodevajo njegovo srce. 
Bruno Picard 

Izdal Župnijski urad Slivnica;   
K cerkvi 11;  2312 Orehova vas 

 

e-pošta: joze.soemen@triera.net;   
031 590 556; ℡: 02 60 54 021   

 

℡ Maranata 059 171 830  
splet: www.mc-maranata.com; 

 

Odgovarja: Jože Šömen, župnik  

Slivniški župnijski list 
Leto 19, številka 3 12. januar 2020 

JEZUSOV  KRST  
 -  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode; in glej, odprla so se mu nebesa in 

videl je božjega Duha, ki se je kakor golob spuščal navzdol in prihajal 

nadenj;  in glej, iz nebes se je začul glas: »Ta je moj ljubljeni sin, nad 

katerim imam veselje.«. 
  ( Mt 3,16-17) 



12. januar 2020 12. januar 2020 

2 3 

JEZUSOV KRST JEZUSOV KRST 
 

SREČANJA ZAKONSKIH SKUPIN 
 

PETA  zak. v ponedeljek, 13. 1.ob 19h 
 

TRETJA  zak. v petek, 17. 1. ob 19h.  
 

DRUGA  zak. v 
petek, 17.1.ob 20h.  
 

ŠESTA  zak. v 
soboto, 18. 1. ob 
20h.  
 

PRVA zak. v soboto, 18. 1. ob 20.30h  
 

ŠOLSKA MAŠA V SLIVNICI  v 
nedeljo 19. 1. ob 10.30h sodelujejo 
veroučenci. Sončni žarki imajo vajo ob 
9.30h (eno uro pred sv. mašo). 
 

MOŠKI ZAJTRK za očete veroučen-
cev 3. in 8. razreda (prvoobhajanci in 
birmanci) bo v soboto, 18. 1. zbiranje ob 
7.h zaključek ob 9h. Z nami bo g. Simon 
Potnik, župnik iz Slovenj Gradca. 
 

MLADI ZAKONCI IN STARŠI 
NOVOKRŠČENCEV. Vsi, ki so se v 
zadnjih štirih letih poročili ali krstili 
otroke, vabljeni na srečanje v nedeljo, 
19. jan. ob 15h.  Z nami bosta zakonca 
Simon in Mihaela Laci. 
 

CELOTNI ŽUPNIJSKI SVET, gospo-
darski in pastoralni, bo 
imel sejo v ponedeljek, 
20. 1. ob 19h. Člane 
prosim za udeležbo.     žpk 
 

 V VEČNOST SO ODŠLI 
MARIJA KOREN iz Hotinje vasi, 
BREDA BRINOVŠEK BUHIN iz Trčove,  
ANA KRSNIK iz Hotinje vasi in 
MILKA REŽEK iz Hotinje vasi. 

 Molimo zanje!  

 

SLUŽBA BRALCA  Danes na praznik 
Jezusovega krsta naš pripravnik za 
stalni diakonat, g. ZLATKO PINTAR v 
mariborski stolnici iz rok g. nadškofa  
Alojzija Cvikla prejema službo rednega 
bralca Božje besede. To je prva stopnja 
uvajanja za diakonsko posvečenje. 
 
TEDEN KRŠČANSKE EDINOSTI   

18. 25. januar 

  Cerkev je ustanovil Jezus Kristus. 
To nikoli ni bilo sporno. Po razširitvi 
v Rimskem imperiju so na Cerkev 

začeli vplivati zunanji 
dejavniki. Izstopata 2 
zgodovinska momenta 
delitve Cerkve.  
 

    Močno je vplivala na 
Cerkev delitev cesarstva na vzhodni 
(sedež v Carigradu) in zahodni del (sedež 
v Rimu). To je botrovalo napetostim, ki 
so dosegle vrhunec z ‘’razkolom’’ leta 
1054. Cerkev se je razdelila na 
katoliško (Rim) in pravoslavno (ali 
ortodoksno, Carigrad). Močnih 
razhajanj glede vsebine vere ni bilo, 
ampak vprašanje avtoritete. Zato so 
tudi danes zakramenti v obeh Cerkvah 
vzajemno veljavni.  
 

    Drugi val razkolov, je nastopil v 
XVI. stol. z reformami, ki jim je dal 
zagon Martin Luther. On je leta 1517 
razglasil 95 tez razhajanja z Rimom. 
Številne so povsem nepomembne, kar 
pa je razkolu dalo težo je: (1) Glava 
Cerkve je Jezus (zavrača papeževo avto-
riteto); (2) Vir razodetja je samo sveto 
pismo; (3) Odpustki; (4) Zakramenta 
sprejema samo krst in ’zadnjo večerjo’ 
(sv. Evharistijo, toda drugače pojmovano 

kot v katoliški Cerkvi); (5) Češčenje 
Marije in svetnikov. 
 

    Angleški kralj Henrik VIII. Se je 
želel razvezati z ženo. Ker papež 
ločitve ni odobril, je kralj leta 1535 
dosegel, da je parlament njega razglasil 
za poglavarja angleške Cerkve. 
Vsebina vere ni bila vprašljiva. 

   Cerkev je ena sama 
Kristusova, toda 
razdeljena je skozi 
stoletja ’plula po 

nasprotujočih si 

valovih’.  Nastopil pa 
je čas iskanja sprave. 

Odločilni korak v tej smeri se je zgodil 
na II. Vatikanskem koncilu leta 1962.  
 

   Od takrat naprej raste sodelovanje in 
predvsem spoštovanje na vseh straneh. 
To gibanje imenujemo ekumenizem. 
Ustanovljen je bil tudi Ekumenski svet 
Cerkva, ki povezuje 350 krščanskih 
skupnosti. Na teološki ravni je to 
odkrivanje ’hierarhije resnic’ (katere 
resnice so bistvene in katere so manj 
pomembne), na nivoju odnosov pa gre 
za krepitev medsebojnega spoštovanja.  

 Teden krščanske edinosti od sobote 

18. do sobote 25. jan. nas vabi, da 

vsi molimo v ta namen in s tem 

gradimo edinost. Vabljeni k molitvi.  
 žpk 

 

DA BI BILI ENO 

Gospod Jezus, na predvečer  

svoje smrti na križu si molil,  

naj med Tvojimi učenci vlada  

popolna  edinost,  

kakršna je med Teboj in Očetom.  

Daj nam čutiti bolečino  

nezvestobe v naši needinosti.  
 

Daj nam iskreno priznanje in 

pogum, da zavržemo vse skrite 

zametke needinosti,  

tudi nezaupanja,  

celo vzajemnega sovraštva.  
 

Nakloni nam milost, da bomo vse 

videli v Tvojem srcu. Naj se z 

naših ustnic nenehno dviga 

molitev za takšno edinost 

kristjanov, kakršno želiš Ti, po 

načinih, ki jih želiš Ti.   
 

V tebi, ki si popoln na ljubezen. 

Naj najdemo pot edinosti in 

predanosti Tvoji ljubezni  

in Tvoji resnici.   
Abbé Couturier 

 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 

SODNIK: ''Zakaj ste izdali ček brez 
kritja?'' - Tip: ''Glejte, kupil sem 
aperitiv brez alkohola, sir brez maščob, 
čokolado brez sladkorja, pa sem plačal 
s čekom brez kritja.'' - ''Sodnik. Ja, za 
tole boste dobili en mesec brez odloga.'' 
 

SKUPNO – ''Kaj imata skupnega tašča 
in oblačnost?'' – ''Ko odide, se obeta lep 
dan.'' 
 

MINISTER za šolstvo obišče peda-
goško fakulteto. Enega študenta vpraša: 
''Povej mi tri razloge, da je vredno 
postati učitelj.'' – Študent: ''December, 
julij, avgust.'' 


