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In stopil je k njej in ji rekel: »Zdrava, milosti 
polna, Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se 

je prestrašila in je razmišljala, kaj naj ta pozdrav pomeni. Angel ji je rekel: 
»Ne boj se, Marija, zakaj milost si našla pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila 
sina, ki mu daj ime Jezus. (Lk 1,28–31) 

 

ODPRTI ZA DELOVANJE DUHA 
Evangelist Luka nas vabi, da 

kakor Marija zaupamo veri. 
Marija je pri Bogu našla milost. Ta 
se je veseli in ji zato daruje svojo 
ljubečo naklonjenost. Kar pravi 
angel Mariji, to velja tudi za nas. 
Tudi nad nami ima Bog svoje 
veselje, čeprav se sami za to ne 
zmenimo. Marija pristane na 
Božjo milost: »Glej, dekla sem 
Gospodova, zgodi se mi po tvoji 
besedi« (Lk 1,38). Medtem ko je 
Izrael Božjo voljo odklonil, jo bo 
ona izpolnila namesto ljudstva. 
Po njeni privolitvi postane 
ljudstvo deležno odrešenja. 
Delovanje prihaja od Boga. Toda 
tudi od odločitve ljudi je odvisno, 
če bodo Bogu dovolili delovati. 
Marija tako daje v svojem 

osebnem življenju prostor Božjemu delovanju. To pa ima posledice za vse 
človeštvo. 

Marija postane vzor vere. Nad angelovim nagovorom se sicer prestraši. 
Vendar se ne zapre, temveč razmišlja o tem, kaj bi ji angel navsezadnje rad rekel. 
Ta ji oznanja, da bo spočela Sina, ki se bo imenoval »Sin Najvišjega« (Lk 1,32). 



Najvišji je sicer v helenističnem judovstvu priljubljena oznaka za Boga. Angel 
razloži Mariji, kako se bo zgodilo spočetje. Sveti Duh sam bo naredil Devico 
rodovitno. Najdragocenejši sad, ki ga lahko damo, tako ne prihaja iz nas samih, 
tudi ne izhaja iz rodovitnosti drugih ljudi, temveč prihaja od Svetega Duha. 
Marija, žena, ki veruje, je tukaj vzor kristjanov. Bog bi rad po svojem Svetem 
Duhu tudi v nas ustvaril nekaj novega. Kakor Marija naj bi zaupali Bogu, da zmore 
v nas in iz nas narediti nekaj velikega. »Kajti pri Bogu ni nič nemogoče« (Lk 1,37).  

Prava vera, ki jo želi predstaviti tudi evangelist, je v tem, da Boga ne 
omejujemo. Bogu ni nič nemogoče. Bog izbere Devico Marijo, nepomembno 
dekle iz Nazareta, da bi to, kar je v tem svetu nemogoče, naredil mogoče. Tudi 
nas izbira ravno v naši slabosti in omejenosti, da bi v tem svetu po nas izvršil delo 
zveličanja in ozdravljenja. 

 

Potoček izvira čist in bister iz svojega izvira, teče med hribi in dolinami in širi 
blagoslov. V njem se zrcali nebeški sijaj zvezd. Na njegovih obrežjih zelenijo 
travniki, cvetijo najlepše cvetlice polja. Tako čist in bister je človeški rod prišel iz 
Stvarnikovih rok, z bistrim razumom, s čisto voljo, usmerjen le v nebeško. Enak 
angelom se je prvi človeški par sprehajal v vrtu življenja. Njegovo življenje je bilo 
nebeška pomlad v stanju nedolžnosti. Tako kot prihrumi neurje, se čisti izvir skali 
ter naraste v mogočen tok, ki s svojim blatom opustoši travnike in njive, uniči 
najlepše livade in pušča za seboj nesnago in smrad, tako je greh opustošil 
najžlahtnejše, najčistejše poganjke onečaščene človeške narave, zatemnil luč 
uma, pokvaril voljo, onesnažil najžlahtnejše mladike. 

Tedaj je za človeka, ki je bil zvezan z verigami mesa, napočil čas odrešenja. 
Enako svetli zvezdi daníci na nočnem nebu je zasvetila Marija v deviškem sijaju. 
Brez madeža spočeta se je zaobljubila Bogu, da bo ostala večno devica. Jožef, čist 
pošten tesar, ji je bil ženin. Iz device se je na čudežen način rodil Jezus, Božji Sin 
in Odrešenik sveta. Anton Martin Slomšek 
 
ZGODI SE 

Mariji je Bog poslal angela s posebnim naročilom. Marija je to sporočilo 
sprejela. 

Morda tudi nam sedaj v adventu Bog naroča, naj si vzamemo več časa za 
molitev, za spokornost, za duhovno branje, za obisk cerkve …, naj si 
vzamemo več časa za pogovor z možem ali ženo, otroki, bolniki, sosedi, 
župljani, sodelavci …, naj poravnamo zastaran dolg, pozabimo grenkobno 
zamero, izpolnimo zanemarjeno dolžnost, prekinemo neurejeno poznanstvo  

Poslan je bil k devici. Cerkev ni o Marijinem devištvu nikoli dvomila. 
Vendar pa Marija ni bila devica le telesno, temveč še bolj duhovno. To 



pomeni, da ni bila na nikogar navezana, razen na Boga. Če je bila še na koga, 
je bila zaradi Boga. V tem smislu je deviški tudi tisti, ki je poročen, če je 
njegova poročenost po Božji volji in če uravnava svoj zakon po Božjih 
načrtih. 

Marija je premišljevala. Ni bila zaletava ženska, ki bi se v prvem trenutku 
za nekaj navdušila, a se v naslednjem premislila. Tehtala je angelove besede 
in želela zvedeti njihov pomen. Šele potem je izrekla svojo privolitev. 

Glej, dekla sem Gospodova. Marija ni dekla komurkoli ali vsakomur, ki bi 
morda to hotel. Dekla je Gospodova, to pa z vsem srcem in z vso dušo. 

Ni pravi kristjan, kdor vsakomur da vse prav in si ne upa nikomur ničesar 
odreči. Kdor hoče biti hlapec vsem, ni hlapec nikomur. Pravi kristjan je, kdor 
z vso razpoložljivostjo srca in duše služi Bogu, ljudem pa, ker v njih gleda 
Boga. V tem je kristjanova svetost. 

Tako je služila Bogu Marija. Ker pa je bila njena služba Bogu in ljudem 
zaradi Božjega materinstva izredna in nadvse vzvišena, ji je prinesla tudi 
izredno in nadvse vzvišeno svetost, popolno odsotnost greha in polnost 
milosti Svetega Duha. 

Ne moremo je doseči, vabi pa nas, naj se ji bližamo. Po: F. Cerar 
 

ADVENTNI ČAS 
Smo v adventnem času. 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 med tednom, k sveti spovedi in dobrim delom. 
 
ADVENTNA SVETA SPOVED 
Povabljeni k sveti spovedi v tem adventnem času. 
 
ADVENTNI KOLEDAR 
Adventi koledar na vabi, 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. 
 
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. 
Prijavite se prosimo gospe Vilmi (041 547 626) 
 



POTOVANJE MARIJINE PODOBE 
Podoba Matere Božje roma po domovih in družinah naše župnije. V molitvi, 
skupni in osebni, glasni in tihi, ji povejte kako ste, kako vam gre, izročite ji 
svoje stiske in težave, pa tudi svoje veselje in radosti. Naj vas molitev utrjuje 
v veri, povezuje med seboj, utrjuje vaše med sosedske odnose, naj vam 
prinaša mir in blagoslov. 
 
ČIŠČENJE  ŽUPNIJSKE CERKVE IN NJENE OKOLICE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Grlič. 
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Ponedeljek 
9.12.2019 

sv. Peter 
Fourier 

redovniki 

  

Torek 
10.12.2019 

Loretska 
Mati Božja 

15.30 
16.00 

molitev rožnega venca 
za † Francija Mahajnc  
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
11.12.2019 

sv. Damaz I. 
papež 

  
 

Četrtek 
12.12.2019 

Devica 
Marija iz 

Guadalupe 

  

Petek 
13.12.2019 

sv. Lucija 
devica 

  

Sobota 
14.12.2019 

sv. Janez od 
Križa 

duhovnik 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Štefana Vozlič       

Nedelja 
15.12.2019 

3. 
ADVENTNA 

NEDELJA 
sv. Marija di 

Rossa  
redovnica 

9.00 
 
 
 
 

10.30 

za † Rozalijo Gaberšek, 30. 
dan 
za † Pepco, Jurija in Terezijo 
Škorjanec, Marijo Karlin 
za † Karla Frišek  
za † Lucijo in Janeza Erjavec 
za † Jožefa Baštevc 

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 

http://www.zupnija.kristanvrh.si/

