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12.-NED= TATJANA(TANJA)              7- za župljane,
Franc Meglič obl.,Martina.Jožef Berglez obl.,
ANTONOVO ŽEGNANJE V KOČNEM  10.-

Rozalija.Štefan Erker.  Anton,Ana Ačko. Za zdravje
pri živni,   Starši Pivec-Razboršek. Frančiška Erker.

13-PON= VERONIKA,HILARIJ          17.-Urška, Rok
Miran,Greta Novak, Slavko,Franc Čater                           

14.TOR= ODON,FELIKS               8.-  po n.Brezmadežne                                                         
15.SRE=ABSALOM,PAVEL   Dom.v Poljč.15,30.-po nam.,

16.ČET= JULIJAN  8.- za BOŽJI blagoslov ®
17.PET=GREGOR NIŠKI 17-mol.ura,za duh.POKLICE  

18.SOB=  PAVLIN    Ž=15.-Martin Žišt, Mirko Dovnik,
Slavko Šticl 8.dan

19.NED= SIMEON,MILENA  7.- za farane, Tone
Javernik, Alojz,Alojzija Smgavec,10.-za zdravje (G),

Karl Brglez,11,30.-MAKOLE:za birmance,str.botre   
5STATISTIKA:

V SVETEM KRSTU PREROJENO 16 OTROK: 7 DEKLIC,9 FANTOV
GOSPODAR ŽIVLJENJA  JE POKLICAL V VEČNOST 11 -5 Ž.,6 M.
PRVO SVETO OBHAJILO  14    ZAKRAMENT SV.BIRME  22 , 
POROK: 3 V LAP.ŽUPNIJI (drugod 6)   OBISK MAŠE ob nedeljah:

 
 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)

Jezusov krst
 MATEJ 3,13 Tedaj je prišel Jezus iz Galileje k
Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti.  

je prišel ali se je pojavil.

  Janez ga je hotel odvrniti od tega in je rekel:
»Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k

meni.«  Jezus je odgovoril in mu dejal: »Pústi
zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpolniva

vso pravičnost.« Tedaj mu je pustil. 
pravičnost tj. popolno zvestobo Božji volji,   Jezus, brezgrešni, se v
usmiljenem, ponižnem izpraznjenju (gr. kénosis) izenačuje
z grešniki in - ne da bi postal deležen tudi njihove grešnosti
- jemlje nase njihov položaj z vsemi bivanjskimi stiskami.

16 Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode, in
glej, odprla so se mu nebesa. Videl je Božjega
Duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal

nadenj. 
odprla so se mu nebesa: izraz ponazarja novo,

eshatološko bližino Boga, ki stopa iz svoje
skritosti v posebno odrešenjsko navzočnost. Mt
prikazuje, kako je Jezus to navzočnost po krstu

na novo zaznal, Jn pa bolj poudarja, da so mu
nebesa kot večnemu Božjemu Sinu vselej

odprta (prim. Jn 1,51).   kakor golob:
mnogopomenski simbol; v antiki je bil golob

ptica, skrivnostno povezana z različnimi
(zlasti ženskimi) božanstvi in pogosto tudi

njihov glasnik (v semitskih jezikih je »Duh«

ženskega spola); poleg tega je ponazarjal
človeško dušo; kot simbol človeškega značaja pa

je po navadi označeval čistost, zvestobo in
prijaznost. V SZ ima pomembno simbolično
vlogo v pripovedi o vesoljnem potopu (prim.

1 Mz 8,8-12). Pri Filonu Aleksandrijskem
pomeni Modrost in Logos (Besedo, Smisel).
Poznejša judovska izročila so ga enačila z

Izraelom in (Božjim) Duhom ter v Vp 2,14; 5,2
videla namig na Svetega Duha, ki se iz ljubezni

spušča na zemljo. Ta mnogotera simboličnost, ki
se ne sme skrčiti na en pomen, nam kaže, kako
učinkovita je podoba, s katero je Matej označil
»resničnost navzočnosti Duha v Jezusu« (J.  A.

Fitzmyer). -  
17 In glej, glas iz nebes je rekel: »Ta je
moj ljubljeni Sin, nad katerim imam

veselje.« 
moj ljubljeni Sin ali moj Sin, Ljubljeni; s spojitvijo

starozaveznih navedkov Mt prikaže Jezusa obenem kot
mesijanskega kraljevskega potomca in Gospodovega

»služabnika.« Naziv Ljubljeni pa morda kaže še bolj nazaj,
na Abrahamovo daritev »edinca« (»ljubljeni« namreč v gr.
prevodu SZ skoraj v polovici primerov pomeni ‘edinec’).

Prvi spev o GOSPODOVEM služabniku
IZAIJA 42 1 Glejte, moj služabnik, ki ga

podpiram,
moj izvoljeni, ki se ga veseli moja duša.

Položil sem nanj svojega duha,
narodom bo delil pravico. 

 (1-4) GOSPODOV služabnik je ponižan in
zaničevan ostanek Izraelov, po katerem Bog

rešuje izvoljeno ljudstvo in druge narode. Opis
GOSPODOVEGA služabnika poudarja poteze,
ki so značilne za Izraelove vzore, za krotke in
vztrajne Izraelove očake, kralje in preroke. V
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polnosti je podobo GOSPODOVEGA služabnika
uresničil Mesija; prim. Mt 12,18-21.

2 Ne bo vpil, ne bo povzdigoval
in ne dal slišati svojega glasu po ulicah.

3 Nalomljenega trsta ne bo zlomil
in tlečega stenja ne ugasil,

zvesto bo delil pravico.
 Ne bo opešal in ne klonil,

dokler ne vzpostavi pravice na zemlji
in otoki ne dočakajo njegove postave. 

5 Tako govori Bog, GOSPOD,
ki je ustvaril nebo in ga razpel,

ki je razprostrl zemljo in njeno rast,
dal dih ljudem na njej

in duha hodečim po njej.
(5-9) Bog govori svojemu služabniku kot

stvarnik neba in zemlje in kot delivec življenja.
Postavlja ga za rešitelja izvoljenega ljudstva, pa

tudi vseh poganskih narodov. Za njim stoji
GOSPOD, ki je ljubosumni Bog, in mu

zagotavlja zmago. Kakor so se izpolnile njegove
nekdanje obljube, tako bo tudi v prihodnje.

6 Jaz, GOSPOD, sem te poklical po pravici
in te prijel za roko, varujem te

in te postavljam za zavezo ljudstvu
in za luč narodom, 

7 da odpreš slepe oči
in izpelješ jetnike iz zapora,
iz ječe tiste, ki sedijo v temi. 

Petrov govor v Kornelijevi hiši
APOSTOLSKA DELA  10,34 

Tedaj je Peter spregovoril: »Zdaj v resnici
razumem, da Bog ne gleda na osebo, 

35 temveč mu je v vsakem narodu všeč tisti, ki
se ga boji in pravično ravna. 

36 Izraelovim sinovom je poslal besedo in jim
sporočil evangelij miru po Jezusu Kristusu, ki

je Gospod vsega.
ki je Gospod vsega (ali vseh, gr. pánton kýrios):

besede, ki so ključnega pomena 
- Kristus ni samo Gospod Judov,

ampak vseh ljudi.
37 Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji,

začenši v Galileji, po krstu, ki ga je oznanjal
Janez:

38 Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog
mazilil s Svetim Duhom in z močjo; hodil je iz
kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal
vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo, zakaj Bog

je bil z njim. 

Mt 3,13–17
NEBESA SO SE ODPRLA

Evangelist poroča, da so se ob
Jezusovem krstu odprla nebesa. A so se

kmalu zaprla. Nadaljevala se je
poprejšnja vsakdanjost. 

Toda kratko doživetje tistega dne je
Jezusa spremljalo naslednja leta in

dajalo pečat vsemu njegovemu
delovanju.

Tako se dogaja tudi nam. Trenutek krsta,
prvega obhajila, birme, poroke, redovnih

zaobljub, mašniškega posvečenja ali
kašnega drugega posebnega doživetja je

bil kratek; nebesa nad nami so se spet
zaprla, toda razsvetljenje tistega trenutka
nas je spremljalo, vodilo, krepilo ter nam

sproti dajalo moč za poklicno delo in
stanovske dolžnosti.

Ko so se nebesa nad Jezusom odprla, se je 

slišal glas: »To je moj ljubljeni Sin, nad 
katerim imam veselje. » Jezus je v 
resnici vse življenje Očetu delal 
veselje. Svoj krst je namreč vzel zares.
Nad nami bo Bog imel veselje, če bomo tudi

mi svoj krst jemali resno. Če bo videl, da
svoj krst cenimo, da smo pripravljeni zanj

tudi kaj tvegati, pustiti – če treba –
svoje mreže, se povzpeti z Jezusom na

goro, si zaradi njega izdreti oko ali
odsekati roko, stopiti pod križ in tam

vztrajati, pričati za resnico tam, kjer jo
izigravajo, za pravico tam, kjer jo
kršijo. Vse to delati mirno in brez

hrupa, ne da bi zbujali pozornost, ne
da bi kazali mučeniški obraz in ne

pričakujoč drugega plačila kot zavest,
da delamo to, kar je prav.

Če med nami in tistimi, ki niso krščeni, ni
razlike, nam ostane dvoje: ali vzeti krst

zares ali se mu odpovedati. Če ne
storimo ne enega ne drugega,

dokazujemo, da tudi sebe ne jemljemo
zares. Po: F. Cerar

TELEFONSKE  ŠTEVILKE –  Fant  reče  prikupni
punci:  ''Bova  izmenjala  telefonski  številki?''  –  Ona:
''Ne. Jaz sem z mojo prav zadovoljna.''

SVEČA  –  ''V  kakih  okoliščinah  mož  pomisli  na
večerjo ob sveči?'' – ''Ko zmanjka elektrike.''

»Pravkar je čez ciljno
črto pripeljal
tekmovalec 

s štartno številko 6 …
ne 9 … oprostite 6 …

mislim 9.«
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