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Priprava: Pripravimo oltar, Sveto pismo in posodo z blagoslovljeno vodo. Poiščemo tudi fotografije 
krsta katerega od družinskih članov. 

Znamenje križa. 

Pogovor: Ogledamo si fotografije krsta otrok ali staršev. Pogovorimo se, kako je takrat bilo, koliko 
je bil krščenec star, kdo ga je krstil …   
Tudi Jezus je bil krščen. Pri kateri starosti pa je bil on krščen? Takrat je imel 30 let. Pozorno 
prisluhnimo odlomku, ki opisuje ta dogodek. 

Sveto Pismo: Odpremo Sveto pismo in preberemo odlomek iz Matejevega evangelija: Mr 1,7-11. 

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. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s 
Svetim Duhom.« Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v Jordanu. Brž ko 
je stopil iz vode, je zagledal nebesa odprta in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob. In zaslišal 
se je glas iz nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« 

Razlaga: Kdo je krstil Jezusa? Kaj pa je Janez malo pred tem povedal o Jezusu? Da mu ni vreden 
odvezati jermenov njegovih sandal. Potem pa je naredil veliko več, kot če bi mu odvezal sandale – 
krstil je Jezusa. Jezus sam je hotel, da ga Janez krsti. Mar ni nenavadno, da se je Jezus, ki je Božji 
Sin in ni imel nobenega greha, dal krstiti? Kaj mislite, zakaj je to storil? Mogoče je hotel ljudem 
pokazati, da je krst nekaj dragocenega, pravzaprav nekaj izredno ljubečega. Znamo ponoviti 
besede, ki so se takrat slišale iz nebes? Ponovno preberemo besede. Mislite, da je Bog izrekel te 
besede tudi ob našem krstu? Nismo jih slišali, a mogoče se je Jezus dal krstiti tudi zato, da bi mi 
vedeli, kaj Bog izreče ob čisto vsakem krstu. Bog je vesel vsakega od nas – vsi smo njegovi ljubljeni 
otroci - in želi, da bi to vedeli. Starša lahko za vsakega otroka ponovita, kako so se slišale te besede 
ob njegovem krstu. 

Molitev: Obudimo hvaležnost za dar svetega krsta. Zmolimo krstne obljube in s tem obudimo 
spomin na svoj krst. Če so otroci že dovolj veliki, jim lahko med molitvijo dovolimo, da držijo v 
rokah prižgano krstno svečo. 

 

JEZUSOV KRST 



Voditelj: Se odpoveste hudemu duhu? 
Vsi: Se odpovem. 
Voditelj: Tudi njegovim delom?  
Vsi: Se odpovem. 
Voditelj: In vsemu njegovemu napuhu?  
Vsi: Se odpovem. 
 
Voditelj: Verujete v Boga. Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje? 
Vsi: Verujem. 
Voditelj: Verujete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega Sina, našega Gospoda, ki je bil rojen iz 
Device Marije, umrl in bil v grob položen, vstal od mrtvih in je sedaj v božji slavi? 
Vsi: Verujem. 
Voditelj: Verujete v Svetega Duha, v sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje 
grehov, naše vstajenje in večno življenje? 
Vsi: Verujem. 
Voditelj: To je naša vera. To je vera Cerkve. To ponosno izpovedujemo v Jezusu Kristusu, našem 
Gospodu. 
Vsi: Amen. 

Se pokrižamo z blagoslovljeno vodo. 

 

 

Spodbuda: s krstnih sveč ali iz družinskih knjižic preberemo krstne datume in pomislimo, kako jih 
lahko letos obeležimo.  

 


