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NEDELJA GOSPODOVO RAZGLAŠENJE - SV. TRIJE KRALJI   

06.01.     

 

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane                                 

ob  8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem   za +N ežo in  V inka Štefančič, obl. 

ob 10h    ob  10h     ob  10h     ob  10h     za rajne V ebrove, obl.                  

Ponedeljek Rajmund                                                                  

07.01.                 ob 18h    ob  18h     ob  18h     ob  18h     za +Pepco Tepeš                                

Torek Severin                                                                                                    

08.01.             ob ob  ob  ob  7777 h h  h  h       za +R ozalijo in  Jožeta A šenberger, obl.  

Sreda Hadrijan                                                                                 

09.01.       ob 7hob 7hob 7hob 7h       za +A nico Čakš                            

Četrtek Gregor Niški                                                                                                                                                             

10.01.                  ob ob  ob  ob  8888 h  h   h   h                   na  P ernovem  na P ernovem  na P ernovem  na P ernovem   za +A vgusta in  A m alijo   

                                             ter rodbini Pečnik in  Štam ol 

Petek Pavlin Oglejski                                                                            

11.01. ob ob  ob  ob  18h18h18h18h    za +M artina Podpečan, obl.                         

Sobota Tatjana                                                               

12.01.          ob 7h   ob  7h   ob  7h   ob  7h       za +M arijo in  Jakoba K rajnc, obl.  

NEDELJA JEZUSOV KRST                 

13.01. 

 
  

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane                                 

ob  8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem   za +Terezijo Ježovnik  

ob 10h    ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +F ranca Šuperger, obl.               

 
 



 
* Družina Ravlija iz Hramš se lepo zahvaljuje gasilcem in vsem drugim, ki so jim 
priskočili na pomoč na božič ob požaru. Hvaležni so tudi tistim, ki jim pomagajo ali še 
bodo pomagali pri obnovi pogorele stavbe.  
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V bogoslužju imenujemo praznik tudi razglašenje Gospodovo. Velja za enega najstarejših praznikov v 
Cerkvi. Njegova zgodba je znana. Ob času Jezusovega rojstva se je na Vzhodu prikazala čudovita zvezda. 
Modri – tako jim pravi evangelij – so bili učeni možje odličnega rodu, ki so imeli pri vladarjih velik 
vpliv. Zato jim pravimo kralji. Razsvetljeni od milosti, nemara poučeni po Balaamovi prerokbi, ki so jo 
poznali tudi v Arabiji, so šli na pot in prišli v Jeruzalem. Tam so spraševali: »Kje je novorojeni judovski 
kralj? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit«  
Herod in z njim ves Jeruzalem so se prestrašili. Verjetno se je to modrim zdelo čudno. Zakaj pred 
Odrešenikom sveta trepečejo lastni rojaki? Herod je sklical velike duhovnike in pismouke in ti so mu 
povedali, da se mora po prerokovem zapisu novi kralj roditi v Betlehemu. Toda nihče od njih se ni zganil, 
da bi šel v Betlehem. Tedaj je Herod poslal modre kot nekakšne skrivne policiste, naj gredo v Betlehem, 
vse poizvedo in mu pridejo poročat, da se mu bo šel tudi on poklonit. Ko so odšli proti dve uri 
oddaljenemu Betlehemu, se jim je spet prikazala zvezda, da jih poplača za njihovo vero. Vodila jih je in 
obstala nad hišo, kjer je bilo Dete. Tam so padli predenj, ga molili in mu darovali zlata, kadila in mire.  V 
spanju opomnjeni se niso vrnili k Herodu, temveč so po drugi poti odšli v svojo domovino. 
Kasnejša legenda dodaja, da je bilo kraljem ime Gašper, Melhior, Baltazar, da so živeli še kakšnih 
trideset let v svoji domovini, da je prišel v tiste kraje apostol Tomaž, jim vse povedal o Kristusovem 
trpljenju in jih krstil. Njihove zemeljske ostanke so prenesli najprej v Carigrad, od tod v Milano, v 12. 
stoletju pa v Köln, kamor so tudi naši predniki radi romali. 
                                                                                                                                                                    Po: www.hozana.si 
 

 

Ko pa so zagledali zvezdo,  
so se silno razveselili.  

Stopili so v hišo in 
zagledali  

dete z Marijo,  
njegovo materjo,  

in so padli predenj  
in ga počastili;  

in odprli so svoje zaklade  
in mu darovali  

zlata, kadila in mire.  
 

(Mt 12,10–11) 


