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Sveti krst - dar Božjega otroštva
Sveti krst je eden izmed sedmih zakramentov, ki jih 
Jezus podarja Cerkvi. Pri krstu postanemo kristjani in 
člani cerkve. 

Tudi Jezus se je dal krstiti. V reki Jordan ga je krstil 
Janez Krstnik. Kasneje pa je Jezus svojim učencem 
naročil: »Pojdite torej in naredite vse narode za moje 
učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega 
Duha«.

Po navadi krščujemo majhne otroke, saj jim s 
tem omogočimo prijateljstvo z Jezusom. Pri krstu 
starši, botri, sorodniki in občestvo vernih izpovemo 
vero. Krst nam izbriše izvirni greh in nam podari 
posvečujočo milost. 

Tudi najini starši so naju dali krstiti in s tem Bogu 
obljubili, da naju bodo vzgajali v krščanski veri. V 
vero so naju uvedli z molitvijo, zgledom in dobrimi 



deli, za kar sva jima hvaležna. 
Še preden sva tudi sama postala starša, je tako v 
naju zorela odločitev, da tudi najini otroci prejmejo 
sveti krst. Ob prejemu svetega krsta pa otrok seveda 
potrebuje krstnega zavetnika. 

»Božji mož«
V času, ko sva pričakovala prvega otroka, sva bila 
ravno v obdobju žalosti zaradi bolezni mojega očeta. 
In ko je mesec dni pred sinovim rojstvom moj oče 
odšel k nebeškemu Očetu, sva za sina izbrala ime 
po nadangelu, katerega ime pomeni »božji mož« ali 
»božji junak«. Upala sva namreč, da bo on tisti, ki 
bo s svojim rojstvom v družino zopet prinesel veselje. 
In res ga je prinesel.
Mlajši sin pa je dobil ime po škofu iz Aleksandrije, 
ki se je moral spoprijeti z eno največjih herezij 
(krivoverstvom) v cerkvi, arianizmom, in ga tudi 
premagal. Tudi za mlajšega sina velja, da se bori 
proti krivicam.
Pred krstom otrok sva se udeležila priprave s 
krstiteljem in prebiranjem knjižice Krst vašega 
otroka. Seveda pa tudi z molitvijo in sveto spovedjo. 
Učila sva se krstnih obrazcev in obreda, skrbno 
pa sva razmislila tudi o tem, kdo bo krstni boter 
najinima otrokoma. Boter naj bi s svojim zgledom 
otroku kazal, kako naj se živi, z dobrim nasvetom in 
molitvijo pa pomagal pri odločitvah. 

Vesela in ponosna sva
Na dan krsta smo se v cerkvi zbrali kot občestvo 
vernih. Krstitelj nas je sprejel pri cerkvenih vratih 
in nas povabil, da vstopimo. S tem znamenjem je 
sin - krščenec zapustil svet greha in se odprl božjemu 
življenju. 
Krstitelj je naju in botra vprašal za otrokovo ime. Za 

vsakega izmed nas je namreč naše ime znamenje 
enkratnosti. Bog nas pozna po imenu, ve za nas. Na 
podlagi imena imamo svojega krstnega zavetnika in 
godovni dan. 

Sina sva oba pokrižala, pokrižal pa ga je tudi boter. 
S tem smo izpovedali pripadnost Jezusu. Krstitelj je 
sina mazilil po prsih s krstnim oljem, kar je znamenje 
božje izvolitve. Nato je sledil bistven del obreda, pri 
katerem je bil sin krščen z blagoslovljeno vodo. Voda 
je vir življenja, brez nje ne obstaja nobena celica. 
Tako nas tudi pri krstu voda prerodi, da postanemo 
novi – božji otroci.

Pri obredu krsta smo se odpovedali grehu in da 
bomo živeli v svobodi božjih otrok. Prav tako smo 
se odpovedali hudemu duhu, ki je začetnik in vzrok 
greha. Izpovedali smo tudi našo vero s trikratnim 
odgovorom » Verujem«. Krstitelj je na sina položil 
belo oblačilo. Bela barva je znamenje čistosti in 
pomeni lepoto božjega življenja. Nato sem ob 
velikonočni sveči prižgal krstno svečo, ki je znamenje 
luči in vstalega Jezusa. Ob sklepu smo zmolili Oče 
naš, krstitelj pa je vse navzoče blagoslovil.

Po končanem obredu smo skupaj s sorodniki 
nadaljevali s praznovanjem.

Vesela in ponosna sva, da sta sinova postala člana 
cerkve. To pa ne pomeni zaključenega dejanja, 
ampak odgovornost in skrb ter neprestani proces rasti 
v veri in vsakodnevni trud za dobro. Lep spomin na 
krstni dan so fotografije, ob katerih se s sinovoma 
ustavimo predvsem ob godovnih dnevih.

Barbara in Štefan Zvonarek
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Aktualno na:       »Župnija Šentjur«   Prenos svete maše:                     »Župnija Šentjur« 

V moči krstne milosti smo misijonarji, za kar pričujejo tudi naši koledniki, ki skrbijo za potrebe najbolj ranljivih ljudi sveta. 
V minulih dneh so trikraljevski koledniki obiskali kar nekaj naših družin. Z novico o rojstvu Odrešenika in z lepimi voščili so 
prišli. Pa s povabilom, da svoje srce odpremo za potrebe bratov in sester v stiski. V koledniški akciji so zbrali 644 €, ki smo 
jih že predali Misijonskemu središču Slovenije. V akciji Otroci za otroke pa je bilo zbranih 220 €. 
Naročniki na verski tisk ne pozabite poravnati naročnine do konca meseca ali naročite tisk po pošti. 
Cena Družine v prosti prodaji pod korom je 3,20 €, Ognjišča pa 3,40 €. 
Pred enim tednom se je v Jurija prikradla napaka glede januarjskega srečanja Vere in luči. Naslednjo nedeljo bo srečanje in 
takrat vas skupina tudi vabi k “svoji” sveti maši ob 16h. Danes popoldne tako seveda ne bo napovedane maše. Hvala za 
razumevanje in se opravičujemo. 
Od nas so se poslovili naši župljani Frančišek Debelak, Marjan Bezgovšek, Martin Mlakar, Ljudmila Vrečko in Magdalena 
Korošec. Radi molimo za drage rajne. 

TRIKRALJEVSKA
KOLEDNICA

Zvezda sem sredi vaši noči,
svetlobo prinašam v temne vam dni.

Novica vesela je to od Boga,
da Jezus rešitelj je vsega sveta. 

Mi pa prinašamo vam blagoslov,
naj sreča napolni rodni vaš krov,

zdravje, pogum naj vas se drži,
to v novem vam letu želimo prav vsi.

Seveda pa tudi dvigamo glas,
ker za mnoge po svetu teman je ta čas,

bolezen in lakota mnoge težijo,
miru in pravice pa vsi si želijo. 

Poglejte veselo preko ograj,
radi pomagajte revnim sedaj,

lučko rešitve jim z darom prižgite,
v njihova srca pogum jim vrnite. 

Hvala za vašo odprto roko,
mnogim bo to odprlo nebo.

Naj sreča in mir vas vseh se drži,
naj zdravje, veselje Bog vam deli. 



nedelja
8. januar

JEZUSOV 
KRST

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Vero in Leopolda Bračiča (obl.) 
+ Amalijo (obl.) in Jožeta Pirjevca
+ Štefanijo Jevšinek ter za Martina 
+ Stanislavo Fidler
10.30 (Ahac): Mihaela Vebra (obl.) in Marijo

ponedeljek
9. januar

Sveti 
Julijan

18.30: + za Alojza Oblaka, Martina (obl.) ter dve Neži Klanjšek 
+ Marijo Kosmač
+ Friderika Jagra (obl.) 

torek
10. januar

Sveti 
Gregor

18.30: + Alojzija Oblaka in Martina (obl.) ter dve Neži Klajnšek
+ za dva Franca in Marijo Korenjak

sreda
11. januar

Sveti 
Pavlin

8h: +  Marijo Mastnak (obl.) in za zdravje
+ Franca (obl.) in Ano Magdalenc

četrtek
12. januar

Sveta 
Tatjana 18.30: + Frančiška Debelaka (osmina) 

petek
13. januar

Sveti 
Hilarij

18.00: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
18.30: + Martina Mlakarja (osmina)
+ Marjana Bezgovška (osmina) 

sobota
14. januar

Sveti 
Odon

18.30: + Janka, Ivana in Angelo Senegačnik ter Romihove
+ Janeza Čokla (obl.) in Terezijo ter Franca Kompolška in sorodnike
+ Jožefa Povaleja (obl.), Ivana, Ano in sorodnike
+ Stanka in Antonijo Mlakar (obl.) ter Marijo
+ Vincenca Ljubeja (obl.), starše Ljubej, Povalej in Gornik ter 
Ivanko Bandel

nedelja
15. januar

Druga 
nedelja med 
letom

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Cimermanove in Marijo Ratajc
+ Verhovškove in Sandija Boršiča
+ Alojza Vukmaniča in starše
+ Marijo (obl.) in Franca Mavrina
+ Ljudmilo Vrečko (osmina)
10.30 (Rozalija): + Stanka (obl.), Silvo, Janija, Marinko, Nežo in 
rodbino Klajnšek

16.00 (Vera in luč): + Vinka Gobca in sorodnike


