
 
 
 

 

 

1. DECEMBER 2019               -            1. ADVENTNA NEDELJA               -              LETO IX,  št. 49 

To pa vedite, da bi hišni gospodar, ko bi vedel, 
ob kateri uri pride tat, čul in bi ne pustil 

spodkopati svoje hiše. Zato bodite tudi vi pripravljeni; zakaj ob uri, ko ne 
mislite, bo prišel Sin človekov. (Mt 24,37–44)  

NEGOTOVOST GLEDE »KDAJ« 
Četudi so bili Jezusovi učenci 

pogosto negotovi glede njegovih 
napovedi (kakor smo pogosto 
tudi mi danes), Jezus sam v 
današnjem odlomku Lukovega 
evangelija daje absolutno 
gotovost, da se bodo uresničile 
tudi besede, ki zadevajo njegov 
prihod, njegovo vrnitev. Nihče ne 
ve ne za tisti dan ne za tisto uro. 
Edina gotova stvar je, da bo tisti 
dan nenaden, kakor potop; prišel 
bo, ko ga nihče ne bo pričakoval 
(Lk 24,37–39), in bo dan sodbe, 
ločitve dobrih od hudobnih, kakor 
nam govori izraz: eden bo sprejet, 
drugi puščen. To učenje postavlja 

učenca v položaj neposrednega pričakovanja. Jezusove besede namreč dajo 
čutiti, da bo ta dan skoraj prišel, saj pravi: blizu je, pri vratih. To so tipični 
izrazi krščanskega oznanjevanja. Ne moremo jih presojati kvantitativno. 
Njihov namen je ohranjati upanje živo. 

Dejstvo, da je Božje ljudstvo pri izpolnjevanju svojega pričevanja 
podvrženo nadlogam in okoli sebe vidi svet, ki je v krizi, ki propada, ki se 
vdaja pokvarjenosti, in kljub temu ugotavlja, da se oznanjevanje evangelija 
nadaljuje, pomeni, da se bo novi svet vsak čas pokazal. Lahko se zgodi vsak 



trenutek, kakor se je v trenutku razbesnel potop. Pomembno je, da se bomo 
tisti dan nahajali v pravi smeri zgodovine. Storimo tudi sami kaj v tej smeri? 

 
ADVENTNI ČAS 
Z današnjo prvo adventno nedeljo vstopamo v letošnji adventni čas, ki nas 
bo skozi štiri tedne vodil do božiča. V tem času povabljeni k molitvi dom in v 
cerkvi, h kateri nas bo vabil adventni venček, k bolj rednemu obisku svetih 
maš ob nedeljah pa tudi met tednom, k sveti spovedi in dobrim delom. 
 
ALI JE TVOJE ZVELIČANJE KAJ BLIŽJE? 
 

Stari Latinci so imeli pregovor: "Ponavljanje je mati učenosti." 
Ponavljanju v življenju nismo preveč naklonjeni. Če velikokrat slišimo iste 
stvari, na primer Božjo besedo pri maši, sami pri sebi mislimo ali tudi 
rečemo: "To smo že neštetokrat slišali! To nam nič ne pove!" Cerkev kot 
modra vzgojiteljica pa vztraja pri preskušeni metodi ponavljanja, zato nas z 
današnjo nedeljo vabi na ponoven začetek v Jezusovi šoli. Začenjamo novo 
bogoslužno leto. Bog ne daj, da bi morali letos iti nazaj v isti razred kot lani, 
ker v tem letu, ki se končuje, nismo nič napredovali! Ali je bila Božja beseda, 
ki smo jo poslušali dvainpetdeset nedelj pa še nekaj praznikov, govorjenje v 
prazno? Mar zakramenti, ki smo jih prejemali, niso rodili nobenega sadu v 
našem življenju? Če smo z Božjo milostjo vsaj malo sodelovali, se je moralo 
nekaj premakniti. 

Tudi novo cerkveno leto, ki ga začenjamo, naj pomeni za nas korak 
naprej h Kristusu, k našemu odrešenju, k naši človeški in krščanski zrelosti. 
"Čas je že, da od spanja vstanemo," nam kliče apostol Pavel v drugem berilu 
današnje nedelje. "Naše zveličanje je bližje kot tedaj, ko smo vero prejeli." 
Bližina odrešenja se kaže v tem, da ne živimo po svojih nagonih in strasteh, 
ampak si "nadenemo Gospoda Jezusa Kristusa". Jezus je naš vzornik in 
vzorec odrešenega človeka. Njegova podoba se more zarisati in 
izpopolnjevati v nas le z našim prizadevanjem, z našim sodelovanjem. Sveti 
Avguštin, ki so ga k spreobrnitvi in svetništvu poklicale prav te besede, ki jih 
slišimo v drugem berilu današnje nedelje, je zapisal: "Bog nas je ustvaril 
brez nas, toda zveličal nas ne bo brez nas." Kristus ni prišel reševat človeka 
obveznosti od zemeljskih, vsakdanjih nalog, prišel mu je pokazat, kako se 
izpolnjevanje teh nalog spremeni v odreševanje samega sebe in drugih. 
Srečanje s Kristusom daje človeku čisto nov pogled na življenje. Po: S. Čuk 



ADVENTNI ČAS 
Z današnjo prvo adventno nedeljo vstopamo v letošnji adventni čas, ki nas 
bo skozi štiri tedne vodil do božiča. V tem času povabljeni k molitvi dom in v 
cerkvi, h kateri nas bo vabil adventni venček, k bolj rednemu obisku svetih 
maš ob nedeljah pa tudi met tednom, k sveti spovedi in dobrim delom. 
 
NEDELJA KARITAS 
Danes je nedelja Karitas. Bog povrni za vaš današnji dar za delovanje 
Karitas. 
 
ADVENTNI KOLEDAR 
Otroci so pri verouku dobili adventni koledar, ki jih bo vodil skozi ves advent 
do svetega večera. Povabljeni, da se pridružite tisočem otrok, ki bodo skozi 
advent zbirali darove za svoje vrstnike, ki živijo v pomanjkanju osnovnih 
življenjskih dobrin. Zbrane darove pa bodo na koncu položili k cerkvenim 
jaslicam. 
 
ROMANJE MARIJINE PODOBE PO DRUŽINAH 
Povabljeni, da v adventnem času sprejmete podobo Matere Božje v svoj 
dom in ob njej molite. 
 
ORATORIJSKI DAN ZA VEROUČENCE IN NEDELJSKA SVETA MAŠA 
V soboto bo v župnišču na Kristan Vrhu potekal oratorijski dan od 9. do 12. 
ure, za vse veroučence župnije Kristan Vrha. Zberemo se ob 9. uri pred 
župniščem. V nedeljo pa bomo vse predstavili pri sveti maši ob 10.30 uri. 
 
OBISK SV. MIKLAVŽA 
V nedeljo nas bo pri sveti maši ob 10.30 uri obiskal sveti Miklavž, ki bo 
obdaril vse otroke. Lepo povabljeni. 
 
PRAZNIK BREZMADEŽNEGA SPOČETJA DEVICE MARIJE 
V nedeljo bomo obhajali praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. 
Lepo povabljeni k prazničnemu bogoslužju. 
 
SREČANJE ZAKONCEV JUBILANTOV 
Zakonci, ki v tem letu praznujete obletnico poroke. Lepo povabljeni v 
nedeljo 15. decembra k zahvalni sveti maši ob 10.30 uri. Lepo povabljeni. 



MARIJANSKI, LISTNI KOLEDAR IN PRATIKA 
V cerkvi so na voljo Marijanski koledar, Pratika in listni koledar. 
 
ČIŠČENJE  ŽUPNIJSKE CERKVE IN NJENE OKOLICE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Laš. 
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Ponedeljek 
2.12.2019 

sv. Bibijana 
mučenka 

  

Torek 
3.12.2019 

sv.  Frančišek 
Ksaver 

duhovnik 

15.30 
16.00 

molitev rožnega venca 
za † Marijo Murko, Stankota, 
Brankota, Srečkota in 
Katarino Inkret  
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
4.12.2019 

sv. Barbara 
mučenka 

  
 

Četrtek 
5.12.2019 

sv. Janez 
Damaščan,duh. 

  

Petek 
6.12.2019 

sv. Miklavž 
škof 

  

Sobota 
7.12.2019 

sv. Ambrož 
škof 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Mirico in Milico 
Stiplovšek      

Nedelja 
8.12.2019 

2. ADVENTNA 
NEDELJA 

BREZMADEŽNO 
SPOČETJE 

DEVICE MARIJE 
praznik  

9.00 
 
 

 
 
 
10.30 

za † Jakoba in Marijo Ribič, 
Milko Černoša, starše Zaplata 
in Šket 
za † Alojzijo in Stankota 
Drofenik, Janeza Otorepec, 
Josipa Špoljar 
za † Antona Majer (obl), 
sorodnike Majer, Šuc in 
Mastnak  
za † Marijo in Evgena 
Drofenik 

 
Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi  (041 265 740). 

Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si 
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