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Ker je bil Jožef, njen mož, pravičen in je ni hotel 
osramotiti, jo je sklenil skrivaj odsloviti. Ko pa je 

to premišljeval, glej, se mu prikaže v spanju Gospodov angel in pravi: »Jožef, 
Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je namreč spočela, 
je od Svetega Duha. Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus, zakaj on bo odrešil 
svoje ljudstvo njegovih grehov.«  Ko se je Jožef zbudil iz spanja, je storil, 
kakor mu je naročil Gospodov angel, ter je svojo ženo vzel k sebi.(Mt 1,19–

21.24) 
 
VELIKA ODGOVORNOST 

Jožef v dogodku, ki ga 
predstavlja današnji 
evangelijski odlomek, preko 
sanj spozna poslanstvo 
Marijinega sina in zato ve, da 
je Jezus Odrešenik, ki je bil 
obljubljen njegovemu ljudstvu 
Izraelu. Kar se bo svobodno 
odločil narediti, ga ne zadeva 
samo kot Marijinega moža, 
ampak tudi kot člana nekega 
ljudstva: kot Davidov potomec 
je on nosilec obljub; on je tisti, 
ki Jezusa naredi za nosilca 
obljub v dobro vsega ljudstva.  

Z razodetjem Jožefu je bila 
tako nad Jezusovim pravim 
poreklom razprostrta tančica. 
Zaenkrat ga bodo ljudje torej 
poznali kot sina tesarja Jožefa. 
Polno razodetje skrivnosti 
Jezusovega Božjega sinovstva 
bo vidno šele po veliki noči, ko 

bodo kristjani po prejemu daru Duha vodeni k polnemu poznanju celotne 
resnice. 

Prerokba, ki je bila dana že Ahazu (734–728 pr. Kr.), brezbožnemu 
Davidovemu potomcu, vendar je v ljudstvu, ki jo je ponavljalo, ko je bralo  



Sveto pismo, vzbudila pričakovanje boljše prihodnosti; tako je Devica 
mati za toliko stoletij postala znamenje trdnega upanja. Sedaj evangelist 
pravi, da je pričakovanja konec, ker je prišla izpolnitev, ki presega vsako 
pričakovanje. Konec odlomka opisuje Jožefovo pokorščino. Kakor je Marija 
odgovorila angelu: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji 
besedi«, Jožef isto pove z dejanji: vzame Marijo k sebi in Marijinemu sinu da 
ime Jezus. Kakor se Marija s svojim popolnim sprejemanjem izkaže za 
Gospodovo služabnico, tako je pravični Jožef resnični Gospodov služabnik, 
ker poslanstvo, ki mu je bilo zaupano, sprejme za svoje. Nikoli nista bila dva 
človeka tako složna, nikoli nista dva človeka imela v sebi upanja in veselja 
celega sveta; nikoli nista imela dva človeka tako velike odgovornosti in nikoli 
je nista dva človeka živela v tako popolnem združenju z  Bogom kot Marija 
in Jožef! Po: M. Galizziju 

 
Za rojstvo sta vedno potrebna dva, oče in mati. Jožef je Marijin zaročenec, 

ona pa pričakuje otroka. Ker ta otrok ne bo njegov, premišljuje, kako naj 
ravna ; za nezakonsko nosečnost je bilo po judovski zakonodaji za žensko 
predvideno kamnanje. Toda Jožef Marijo ljubi, zato si ne more predstavljati, 
da bi jo pobili s kamenjem. Rad bi živel pravično, tudi po judovskih zakonih, 
vendar ne tako, da bi bili ti zakoni nad vsem. Tudi do Marije bi rad bil 
pravičen, zato po premisleku sklene, »da jo bo skrivaj odslovil«. 

V to zelo človeško razmišljanje poseže Gospodov angel. Prikaže se mu v 
sanjah in mu razloži, česar Jožef s svojo pametjo ne more razumeti. »Jožef, 
Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč 
od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje 
ljudstvo odrešil grehov« (Mt 1,20). Otrok ni njegov, spočet je od Svetega 
Duha, je Božji otrok. 

Otrok nikoli ni očetova last; očetova naloga je le, da mu da ime. Z imenom 
pa mu izroči rodovno zgodbo njegovega življenja. Oče otroka oblikuje; iz 
njega lahko izvabi to, kar je Bog položil vanj, z imenom, z načinom, kako ga 
nagovarja in vzgaja. 

Jezusovo rojstvo izpolni napoved preroka Izaija: »Glej, devica bo spočela in 
rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami« 
(Mt 1,23). V Jezusu bo z nami in v nas sam Bog. Nikoli več ne bomo sami. To 
enkratno dejanje, ki ga je Bog storil z Jezusovim rojstvom, ko je sam postal 
človek, osvetljuje tudi naše življenje. Rojstvo otroka ni samo človeško dejanje 
– vedno je tudi Božji dar. Vsakemu otroku obljubi, da ga bo spremljal. Tako 
nam Bog z otrokom vedno podarja svojo ljubezen in je z njim navzoč med 
nami. Po: A. Grün, Blagoslovljen božič 
 
LUČ MIRU IZ BETLEHEMA 
Med nami je luč miru iz Betlehema. Plamen sveče, ki je bil prižgan v votlini 
Jezusovega rojstva v Betlehemu, želi posvetiti tudi v vaš dom. Lučko lahko 
odnesete domov. Dar za svečko je 1,5€. 
 



SVETI VEČER – MAŠA SVETEGA VEČERA ZA OTROKE IN DRUŽINE 
V torek je sveti večer. Ob 18. uri bo svete maša svetega večer za otroke in 
družine. Lepo povabljeni. 
 
MAŠA SVETEGA VEČRA PRI SV. BENEDIKTU 
V torek, na sveti večer, vabljeni k »polnočnici« k sv. Benediktu na Podplat 
ob 21. uri. 
 
»POLNOČNICA« OB 22. URI 
Lep povabljeni k slovesni »polnočnici« v župnijsko cerkev ob 22. uri. 
 
ADVENTNA AKCIJA OTROCI ZA OTORKE 
Otroci so pri verouku na začetku adventnega čas prejeli adventni koledar, ki 
vabi vse veroučence v Sloveniji k solidarnosti z njihovimi vrstniki po svetu, ki 
jim primanjkuje osnovnih življenjski dobrin. Darove, ki so jih zbirali skozi 
advent, bomo položili pred jaslice v cerkvi. 
 
BOŽIČ – PRAZNIK GOSPODVEGA ROJSTVA 
V sredo je Božič – paznik Gospodovega rojstva. Lepo povabljeni k 
prazničnemu bogoslužju, ki bo kakor ob nedeljah. 
 
ŽIVE JASLICE V ŠMARJU: Na božič, vabljeni ob 17. uri, na uprizoritev živih 
jaslic v Šmarje pred Kulturni dom. 
 
SVETI ŠTEFAN 
V četrtek je god sv. Štefana, diakona in mučenca. Sveta maša ob 8.30 uri. 
 
BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV 
V četrtek na praznik sv. Štefana začenjamo božične blagoslove vaših domov 
in družin. Če slučajno kdo želi blagoslov kako drugače, ali pa kakšno drugo 
uro, naj to sporoči. Da bodo blagoslovi tekli nemoteno in lepo, bo 
duhovnika vsak dan spremljal nekdo od ključarjev ali članov Župnijskega 
pastoralnega sveta. Bog povrni tudi za vsak vaš dar, saj s tem podpirate delo 
duhovnikov v župniji in kraju. Dar, ki ga boste namenili spremljevalcu pa bo 
namenjen za potrebe župnije. Prosim vas tudi za razumevanje, da pri vsaki 
hiši ni mogoče jesti in piti, tako da si s tem ne delajte skrbi. Tudi časovno od 
hiše do hiše bo potekalo malce hitreje, da bomo vsak obiskali vse, ki so na 
sporedu. Hvala vam za Vaše razumevanje, odprtost in dobroto. 
četrtek, 26. decembra: ob 9.00 Drviše, Polenca  
petek, 27. decembra: ob 9.00 Kristan Vrh  
sobota, 28. december: ob 9.00 Kristan Vrh 
nedelja, 29. decembra: ob 11.30 Laše 
ponedeljek, 30. december: ob 9.00 Kačji Dol 
torek 31. januar: ob 9.00 Hajnsko, Plat 
sreda 1. januar: ob 9.00 ta dan ni blagoslov  



četrtek 2. januar: ob 9.00 Grliče ob cesti 
petek 3. januar: ob 9.00 Grliče 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V tem tednu skrbijo za župnijsko 
cerkev in veroučno učilnico verniki iz Kristan Vrha. 
 

4. ADVENTNA NEDELJA  
Ponedeljek 
23.12.2019 

sv. Janez Kancij 
duhovnik 

  

Torek 
24.12.2019 

sv. Adam in Eva 
prastarša 

sveti večer 

18.00 
 

22.00 

za † Dragico Galun in starše 
Javornik  
za † Alojzijo Strašek, Janeza 
in Vilija Strašek, Jožefo in 
Matija Dragičevič, Edvarda 
Jagodič  
za † Emo Žerko 
za † Janeza in Amalijo 
Mestinšek, Marjana 
Gaberšek, Jožeta Mastnak 
starše Javornik 
za † Mirita in starše Božič, 
rodbini Dolšak in Mejavšek 

Sreda 
25.12.2019 

BOŽIČ –
PRAZNIK 

GOSPODOVEGA 
ROJSTVA 

9.00 
 

10.30 

za † Janeza Gajšek  
za † Franca Krumpak 
za † Antona Imenšek 
za † Slavico Gaberšek 

Četrtek 
26.12.2019 

sv. Štefan 
mučenec 

8.30 za † Štefana Vozlič 

Petek 
27.12.2019 

sv. Janez 
apostol 

  

Sobota 
28.12.2019 

sv. Nedolžni 
otroci 

mučenci 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Jankota, Frančeka in 
družino Kregar       

Nedelja 
29.12.2019 

NEDELJA SVETE 
DRUŽINE 
sv. Tomaž 

Becket  
škof 

9.00 
 

10.30 

za † Ivanko Drofenik  
za † Francija Mahajnc 
za † Janeza in Ano Belej  
za † Dragota Zlodej 

 
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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