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Evangelij: Nebeški Oče razodene, da je 

Jezus njegov sin Mr 1,7-11 

 
7

Tisti čas je Janez oznanjal: »Za menoj 

pride močnejši od mene in jaz nisem 

vreden, da bi se sklônil pred njim in mu 

odvezal jermen njegovih sandal. 
 

8

Jaz 

sem vas krstil z vodo, on pa vas bo 

krstil s Svetim Duhom.«
 

9

Tiste dni je 

prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in 

Janez ga je krstil v Jordanu. 
10

Brž ko je stopil iz vode, je zagledal 

nebesa odprta in Duha, ki se je spuščal 

nadenj kakor golob. 

11

In zaslišal se je 

glas iz nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, 

nad teboj imam veselje.« 

 

OBNOVI KRSTNO MILOST 

Za vse, kar v življenju prejmemo, 

velja: kolikor več truda nas stane, toliko 

bolj znamo to ceniti. Vrednosti krsta, s 

katerim smo prejeli milost Božjega 

otroštva, se premalo zavedamo in ga 

ne znamo ceniti. Večina od nas je ta 

zakrament namreč prejela v prvih mesecih, tednih ali celo prvih dneh svojega 

življenja. Dar nam je bil položen praktično v zibelko. Brez naših zaslug nas je 

povezal z Bogom in drugimi krščenimi ljudmi z vezmi, ki so tesnejše kot krvne 

vezi družinskih članov. Ko odrastemo ter kot ljudje in kot kristjani dozorimo, 

moramo ta dar zavestno bogatiti s tem, da sprejmemo nase tiste obveznosti, ki so 

jih ob krstu namesto nas sprejeli starši in botri.  

V prvih krščanskih stoletjih kristjani od svoje pripadnosti Kristusu niso mogli 

pričakovati drugega kot preganjanje, mučenje in smrt. Takrat je bilo treba biti 

kristjan, Kristusov učenec, z dušo in s telesom, ves in brez pridržka. Na krst so se 

pripravljali odrasli s pripravo, ki se je imenovala katehumenat in je trajala po dve 

leti ali tudi dlje. Šele potem, ko se je krstni kandidat izkazal za poštenega, 

zanesljivega človeka, je bil vključen v ožjo pripravo. Ta je potekala ves postni čas 

in se je zaključila s krstom na velikonočno vigilijo. Krst je ponavadi podeljeval 



škof, in sicer s potapljanjem, da so izkustveno doživljali nauk apostola Pavla: 

»Kakor ste bili s Kristusom pokopani v smrt, tako ste z njim vstali k novemu 

življenju.« Novokrščenci so si prizadevali živeti, »kot se s podobi za poklic, h 

kateremu so bili poklicani«.  

Ob letošnjem prazniku Jezusovega krsta se spomnimo svojega krsta. S tem 

zakramentom smo bili vcepljeni v Kristusa kot mladike na trto, vzidani smo bili 

kot živi kamni v duhovno stavbo, ki se imenuje Cerkev. Kako je lahko stavba 

žlahtna, če je gradbeni material slab? Za trdnost ali solidnost stavbe je 

pomembna vsaka opeka, vsak kamen.  

Naj v nas zaživi milost svetega krsta, da bomo trdno gradivo za Božjo stavbo 

–kot solidni ljudje in kot dosledni kristjani – v družbi in v Cerkvi. Po: S. Čuk 

 

ZAKAJ KRSTNA VODA? 

V vseh verstvih in v vseh kulturah ima voda moč očiščevanja in prenavljanja. 

Krstna voda nas očiščuje napak preteklosti in nas prenavlja, da bi mogli živeti kot 

novi ljudje. 

To lažje razume odrasel človek, ki je oblit z vodo, kot pa otrok. Česa naj bi bil 

očiščen otrok, ki še ni grešil? Tradicionalni nauk Cerkve je, da je otrok očiščen 

izvirnega greha. Danes bi bilo mogoče to pojasniti na bolj sodoben način: otrok 

je izvzet iz okolja, v katero ga je postavila usoda. Vse, kar obremenjuje otroka, 

začenši z dednimi dejavniki, pa vse do duhovnega ozračja v družini, ki je 

pogojeno z izkušnjami iz otroštva staršev in starih staršev, je »izmito« s krstom. 

Seveda se to ne zgodi kot po neki čarovniji: ne moremo govoriti, da se vsi 

duševni zapleti preprosto razpletejo s krstnim oblivanjem. Prav tako pa si ne 

moremo predstavljati, da je voda, ki je oblila glavo otroka, zagotovilo, da se v 

njem ne bo ponavljala usoda njegovih staršev in starih staršev. Vsekakor pa mu to 

daje možnost, da začne novo življenje.  

V krstu slavimo novo rojstvo. Otrok ni obremenjen s preteklostjo, temveč je 

odprt za novost, ki jo hoče Bog uresničiti po njem. Ne bodo ga zaznamovale 

temne sence družinske preteklosti, Božji angel ga bo, kljub bremenom družinske 

dediščine, vodil v svobodo in življenje. Na mestu je tudi misel, da voda odplakne 

vse motnje, ki jih povzročamo otroku s svojimi dvomi in skrbmi. 

Krstna voda hoče očistiti človeka vsega, kar bi moglo zamegliti neponovljivo 

Božjo podobo, ki se razodeva v njem. Po: A. Grün 

 

SVETO PISMO REVNIH 

Približevala se je nedelja Svetega pisma in pri verouku so kramljali o Božji besedi, 

njeni razlagi in kako ji znamo prisluhniti. Ob tem je Urška dejala domačemu 

župniku, ki je bil hkrati tudi njen stric in mu je upala še toliko bolj iskreno 

spregovoriti:  

»Veš, jaz te v cerkvi pri maši večkrat ne poslušam, ker te ne razumem in mi 

postane dolgčas. Raje gledam naokrog: slike, pa oltarje, kipe in barvna stekla na 

oknih.« 



Stric se ji skoraj opravičil: »Vidiš, tako je. Pri maši ste od najmlajših do 

najstarejših. Vsakemu moram kaj povedati, ne morem govoriti samo otrokom … 

Pa to ni nič hudega, če gledaš slike, samo da ne klepetaš.« 

»Stric, pa ti veš, zakaj je v cerkvah toliko slik – potem tudi drugi med mašo 

preveč gledajo okoli?« 

Tedaj sta se oglasila Miha in Jure, ki sta slišala del pogovora, pa se je najstarejši 

takoj oglasil: »Veš kaj, jaz že ne gledam okoli, ker ministriram! Ampak lahko ti 

povem, zakaj so cerkve tako poslikane: ko ljudje še niso znali brati, so jim prizore 

iz Svetega pisma naslikali po cerkvah. Ni tako?« 

Župnik je prikimal in jim povedal, da so te slikarije imenovali Sveto pismo revnih. 

Revni, preprosti ljudje niso znali brati, saj niso hodili v šole. Nekatere cerkve so 

bile poslikane od tal do stropa; spomnil jih je na Slomškovo Ponikvo, kjer je res 

toliko stenskih slik, da te od gledanja začne boleti vrat. Tega so se vsi spomnili, 

saj so bili jeseni tam. 

»Kaj pa cerkve, kjer je malo slik – a niso imeli slikarjev?« je zanimalo Urško. 

»Tudi to je mogoče,« se je nasmejal stric. »V glavnem pa je bilo nekoč povsod 

polno fresk, ampak so jih pozneje prebelili, ker se jim niso zdele dovolj dobre.« 

Nato so začeli kramljati o prizorih iz Svetega pisma, ki jih je možno videti kjerkoli 

v domači cerkvi. Ugotavljali so, da vsak kip, oltar, freska … pripoveduje svojo 

zgodbo.  

Čas ure verouka se ji hitro bližal koncu. Župnik je bil vesel malih učenjakov, zato 

je ob koncu ure dejal: »Le imejte radi našo cerkev. V njej se morate počutiti 

domače, da pridete večkrat k Jezusu. Kadar vas ne nagovori nič druga, pa naj vas 

kak prizor, ki je okrog vas, nagovori z zgodbo Svetega pisma, ki se skriva za njim. 

Tako boste ob Jezusu morda v svetopisemski zgodbi odkrili še kak poudarek, na 

katerega nikoli prej niste pomislili. Če je le priložnost, pa tudi doma kdaj odprite 

Sveto pismo – knjigo vseh knjig – in iz nje preberite kak odlomek, nato pa ga 

sami skušajte ilustrirati, kot so to storili mnogi umetniki v naših cerkvah.«  

     Po: M. Strašek Januš, Kraljica duhovnikov 

DELAVNICA MOLITVE IN ŽIVLJENJA 

V petek, 7. januarja smo v Šmarju, v veroučni učilnici imeli uvodno, informativno 

srečanje Delavnice molitve in življenja. Delavnica ima 14 vsebinskih srečanj. 

Srečali se bomo enkrat tedensko po dve uri. 

Srečanja potekajo ob petkih in se začnejo ob 18.45 uri.  

Lepo vabljeni! Pridite, naučimo se moliti, da se bomo naučili živeti!  

Delavnico vodita Sonja Topler in Lidija Slemenšek 

 

BOŽIČNI BLAGOSLOV DOMA: Od 2. do 9. januarja sem v naši župniji imel 

božične blagoslove domov. V sredo, 5. januarja, ko sem imel božične blagoslove 

domov na Dolgi Gori sem zaradi izredno slabega vremena – sneženja predčasno 

zaključil z blagoslovom domov.  

Domove, ki so mi še ostali bom blagoslovil v torek, 18. januarja od 15.30 ure 

naprej. Hvala za razumevanje. Zahvaljujem se tudi Janezu Heriču in Stanku 

Kampletu, ki sta me »potegnila« iz grabna in s pluženjem ceste omogočila, da 

sem prišel domov. 



VEROUK:  

Za nami so božično – novoletni prazniki, zato bomo nadaljevali z veroukom.  

Od 1. do 6. razreda imajo verouk ta četrtek, 13. januarja, veroučenci 7. in 8. 

razreda pa v četrtek, 20. januarja. 

 

VERSKI TISK V LETU 2021_  

Lepo vabljeni, da obnovite naročnino na verski tisk. Celoletne naročnine za verski 

tisk znašajo: Družina do konca januarja 130€, kasneje 140,10€, izvod pa bo 

2,70€. Ognjišče v župnišču 35€, po pošti pa 36,50€; Misijonska obzorja 9€. 

 

Dar za SLADKOGORSKI LIST:  

Priporočamo se za dar za Sladkogorski list. 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE:  

Od 10. do 16. januarja naše svetišče čistijo in krasijo verniki iz Nove vasi in 

Pijovcev. 

 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA 

Ponedeljek 

10. 1. 2022 

Gregor Niški, 

škof 

8.00 

 

 

za † Jožico Kadenšek iz Štor 

 

Torek 

11. 1. 2022 

Pavlin 

Oglejski,škof  

8.00 

 

Lemberg: 

za † Slavkota Fajsa 

Sreda 

12. 1. 2022 

Tatjana, 

mučenka  

  

Četrtek 

13. 1. 2022 

Hilarij, škof 

 

8.00 

 

za † Dragico Jurečič 

 

Petek 

14. 1. 2022 

 Odon iz 

Jurkloštra 

8.00 

 

za † Mirkota Močnika, starše, 

brata, sestro Lubej in Katarino 

Vreže 

Sobota 

15. 1. 2022 

Pavel Puščavnik 8.00 

 

za † Ivanko Zidar 

 

Nedelja 

16. 1. 2022 

2. med letom  

Marcel, papež 

8.00 

 

Lemberg: 

za † Milana Boršiča – 8. dan 

 

10.30 

za † sestro Zdenko Javrnik (obl.), 

starše Ratajc in sorodnike 

za † Ano Šket – obletnica 

za † Eriko Zidanšek – obletnica  

Naslov: www.sladkagora.com; izdala Župnija Sladka Gora,3240 Šmarje pri Jelšah,  

tel. 03/582-11-32 ali 041/576-012, Odgovarja Damjan Ratajc, župnik in dekan 

 

http://www.sladkagora.com/

