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Jezusov krst 

 
 

OD JEZUSOVEGA KRSTA  
 

   Evangelijsko poročilo o Jezusovem 
krstu nam odkriva Božji odrešenjski 
načrt in pomen našega krsta. Nebesa so 
odprta. Komunikacija s Troedinim 
Bogom je vzpostavljena. Človek je 
povabljen k izhodu iz suženjstva v 
svobodo in zveličanje.  
 
 

 
 

   Sveti Duh se je spuščal kakor 
golob. Poročilu o stvarjenju (1 Mz 1,2) 
navaja 'Duha Božjega nad vodami', 
in od katerega je prišlo življenje. 
Tako spoznavamo, da je Jezus novi 
Adam, ki nastopi življenje v prija-
teljstvu z Bogom Očetom. Gre torej 
za novo stvarjenje. Jezus prejema 
krst ob navzočnosti ljudi, ki so 
prikrajšani za mir in večno rešitev.  

   To je nastop nove zaveze, ki ne 
grozi s kaznijo in uničenjem (kar so 
nekateri pričakovali), ampak prihaja 
kot pove prvo berilo: ''brez hrupa, 
nalomljenega trsa ne bo zlomil, 
tlečega stenja ne pogasil,...'' Ta 
Jezus nas vabi, da se mu pridružimo 
pri gradnji novega sveta - sveta miru 
in ljubezni. Naš odgovor je sprejem 
našega krsta, ki ga prejemamo v 
imenu iste Presvete Trojice, kot je 
navzoča ob Jezusovem krstu.  
   Jazus ob krstu nastopi v Očeto-
vem imenu, z isto popolnostjo, 
svetostjo, ljubeznijo in usmilje-
njem, kot je v Očetu. Ko Jezus 
vabi nas, da se mu pridružimo, 
nam naroča: ''Bodite popolni, kot 
je vaš nebeški Oče.'' (Mt 5,48). Kako 
se ta popolnost izraža, nam 
pojasni Jezus sam ko (v Lk 6,36) 
reče: ''Bodite usmiljeni kot vaš 
Nebeški Oče.'' Da bi mi to dosegli, 
nam Jezus zagotavlja svojo 
navzočnost ob nas. 
 

župnik  
 

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

SLIVNICA – med tednom so sv. maše v Maranati 

  NEDELJA, 8. 1.  
JEZUSOV KRST 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + Oskarja Zidariča in sorodnike 

PONEDELJEK, 9. 1.  7.30 za + papeža Benedikta   

Pij IX. papež 17.30 - za zdravje (A) 

TOREK, 10. 1.   
17.30 - za zdravje (V) 

Gregor iz  Nise, cer. uč.  

SREDA, 11. 1. . 
17.30 za + Jožefo Vihar 

molitev za družine Pavlin Oglejski, šk 

ČETRTEK, 12. 1. 
17.30 

za + Jožeta in Malčko Lampreht 
 molitev za duhovne poklice Tatjana (Tanja) muč. 

PETEK, 13. 1.  
17.30 

za + Elizabeto Gradišnik 

 češčenje Najsvetejšega Hilarij, šk, cer. uč 

SOBOTA, 14. 1.  
17.30 za + rajne iz družine Jagarinec Odon iz Jurkloštra, red 

NEDELJA, 15. 1.  
2. med letom  

Nedelja verskega tiska 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Angelo in Franca Šetor ter  
        sorodnike  

DOBROVC E  

NEDELJA, 8. 1-  
JEZUSOV KRST 9.00 za + Klinc Feliksa 

NEDELJA, 15. 1.  
2. med letom 

9.00 za + Marijo in Adolfa Hedl 

KAPLJICA ROSE  
 

Zakrament krsta je tako 
učinkoviti sveti obred,  

da tistemu, ki ga prejme, 
odpira pot do nebes. 

Ambrose Bierce (pisatelj +1914).  

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

 
e-pošta – soemen.joze@gmail.com  
031 590 556;   ℡: 02 60 54 021 

splet: www.mc-maranata.com; 
 

Odgovarja: Jože Šömen, župnik  

Slivniški župnijski list 
Leto 22, številka 2 8. januar 2023 

NEDELJA -  JEZUSOV KRST 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  

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

Videl je (Janez) Božjega Duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal 

nadenj. In glej, glas iz nebes je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad 

katerim imam veselje.« Lk  2,12-13 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: V pone-

deljek ob 7.30h sv. maša zdušnica, sledi 

češčenje do 8.30h; v torek in sredo 
češčenje od 7.30h - 8.30h.  
 
 

ZASLUŽNI PAPEŽ BENEDIKT JE 
ODŠEL K NEBEŠKEMU OČETU. 

Ob žalostni novici odhoda zaslužnega 

papeža Benedikta XVI. k nebeškemu 

Očetu, slovenski škofje vabimo 

slovenske katoličane in ljudi dobre 

volje k molitvi za njegovo dušo in za 

sveto Cerkev. 

    Zaradi svoje zvestobe evangeliju in 

ljubezni do 

Cerkve je 

pokazal, kako 

globoko se je 

vtisnil v srca 

katoliških 

vernikov in dobromislečih ljudi po 

vsem svetu.              www: katoliska-cerkev.si 
 

Za pokojnega zaslužnega papeža, 
BENEDIKTA bomo darovali sv. mašo 
v ponedeljek zjutraj ob 7.30h.  
 
 

PRVI PETEK - obisk bolnikov bo kot 
običajno. Pobožnost prvega petka bo po 
dopoldanski maši. (zvečer je še osmina)  
 

NAROČILA VERSKEGA TISKA - 2023 

v Slivnici sprejema: ga. 
Marija Meglič po sv. maši  

- na Dobrovcah ga. Marija 
Čander po sv. maši - 

naročnina v letu 2023: 

Mohorjev koledar 22,€ 

  Družina: 140,40€;      Ognjišče: 37,40 € 

Misijonska Obzorja 9,00 € 

Mohorjeve knjige (2024): 55 € 

Milijonar dobrote za celo leto: 6,00 € 

Prijatelj: 13,80 € 

 

BLAGOSLOV DOMOV  V božičnem 

času bo blagoslov domov, kjer boste 

to želeli. Za dan in uro se dogovorite 

z župnikom (031 590 556).  
 

DRUŽINE NOVOKRŠČENCEV 
ZADNJIH TREH LET 
2020, 2021 in 2022 
vabljeni na srečanje v 
soboto, 14. januarja  
ob 15h.  

 

STARŠI BIRMANCEV  iz Slivnice 
imajo sestanek v torek, 10. 1. ob 18h 
v Maranati. (Dobrovški bodo imeli 
naslednji teden na Dobrovcah). 
 

ŽUPNIJSKA KARITAS vabi vse člane 
na sejo v četrtek , 12. januarja. ob 18 
(po sv maši) – v Maranati. 
 

 V VEČNOST STA ODŠLA 
DUŠAN JARC iz Slivnice  in  
SONJA NOVAK iz Rač. 

 Molimo zanje!  
 

5000 MLADIH KRISTJANOV IZ 
EVROPE V ROSTOCKU 

 

   Na pot iz Slovenije smo se podali s 
štirimi avtobusi. V Rostocku smo se 
razporedili po bližnjih župnijah, kjer so 
nas usmerili do družin. Naši gostitelji 
so bili res prijazni in gostoljubni, vsako 
jutro nas je pričakal obilen zajtrk. Prvi 
dan smo se podale na kratko razisko-

vanje mesta. Nato smo se s tramvajem 
in vlakom odpeljale do zbirnega mesta, 
kjer je bila topla večerja in Taizejska 
večerna molitev. 
Vsak dopoldan je 
potekal enako: 
zajtrk, molitev in 
pogovorne skupine, kjer smo 
razmišljali o pripravljenih vprašanjih. 
Popoldanski prosti čas smo izkoristile 
za ogled pomorskega muzeja, ki je bil v 
notranjosti ladje. Naslednji dan smo se 
podali do obale ob Baltskem morju, 
popoldan pa smo obiskali delavnico v 
judovski sinagogi, kjer je bila posebej 
zanimiva njihova molitev v hebrejščini.  
   Ob koncu Taizejske večerne molitve 
je brat Roger razglasil lokacijo nasled-
njega srečanja: Slovenija. Na zadnji 
dan leta smo si ogledali živalski vrt, 
popoldan pa je potekalo srečanje 
Slovencev s sv. mašo. Po silvestrski 
večerji, ki je bila taizejsko skromna, je 
ob 23.h sledila molitev za mir. Po 
ognjemetu smo se podalii nazaj proti 
cerkvi, kjer je potekal festival narodov.  

Vsaka 
država se je 
predstavila 

s pesmijo 
ali plesom. 

Naša 
skupinica je 

zapela Slovenija od kod lepote tvoje in 
z zbranimi zaplesala polko. 
Naslednje jutro smo se udeležili najprej 
evangeličanske molitve, nato pa še 
katoliške maše. Vožnja proti domu je v 
dobri družbi hitro minila in smo prispeli 
domov polni novih vtisov, poznanstev 
in doživetij.                    Katarina Renčelj 

 

OČIŠČENI V KRSTU  
 

Dobri moj Jezus, ohrani moje 

srce v krstni čistosti. Ti si 

vrelec življenja, daj mi iz 

Tvojega izvira piti vodo,  

da bom lako večno doživljal 

Tvojo dobroto. Daj mi milost 

potopitve v globino  

Tvojega usmiljenja.  

S svojo daritvijo na križu me 

popolnoma očisti. Prenovi me v 

svoji predragoceni krvi, s katero 

si me odrešil.  

Dobri Jezus, ohranjaj me v 

svetišču svojega srca,  

da bom mogel moje srce ohraniti 

čisto za uro moje smrti.  

Milostno vtisni v moje srce pečat 

Tvojega presvetega Srca,  

da bom mogel po izhodu iz tega 

sveta večno živeti pri Tebi. 
Sv Gertruda  (+1301) 

 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

''PRIJETEN občutek je, če je v žepu 
jopiča bankovec za 50€. Rad imam to 
delo v garderobi.'' 
 

ŽENA se po prepiru z možem napoti iz 
hiše, da gre k svoji mami. Čez nekaj 
trenutkov se vrne in reče: ''Srečo imaš 
Janez. Ne grem k mami. Tudi ona se je 
skregala z očetom in je prišla k nam.'' 
 

VINO - ''Natakar, ali še imate kaj tistega 
vina, s katerim ste mi postregli prejšnji 
teden?'' – ''Seveda, gospod.'' – ''Potem 
pa mi prinesite pivo.'' 


