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In Jezus jim je odgovoril: »Pojdite in sporočite 
Janezu, kar slišite in vidite: slepi spregledujejo in 

hromi hodijo, gobavi se očiščujejo in gluhi dobivajo sluh, mrtvi se obujajo in 
ubogim se blagovest oznanja; in blagor mu, kdor se nad menoj ne 
spotakne.« (Mt 11,4–6) 

 

JEZUS NAM PREDSTAVI 
JANEZA 

Jezus se v današnjem 
evangeliju obrača k ljudem, 
ki sicer poznajo Janeza, in 
jim ga odkriva pod 
pristnejšim vidikom. Da bi 
bolj vpletel svoje 
poslušalce, jim postavlja 
vprašanja, vendar ne 
pričakuje njihovega 
odgovora. Odgovor daje 
kar sam, ko opisuje močan, 
odločen in strog Krstnikov 
značaj: Ni bil trst, ki ga 
veter maje, in še manj 
zlomi: pismouki in farizeji 
so se tega zavedali, pa tudi 
Herod, ker se Janez ni bal 
mogočnih. 

Ni bil mehkužnež, ni se 
oblačil po modi, njegova 

strogost je bila pregovorna. Iz tega izvira tudi Jezusovo vprašanje, ki je 
središče njegovega govora o Janezu in temelj za razumevanje tega, kdo je 
Janez v resnici bil. Janez je hotel spoznati Jezusovo identiteto in začne prav z 



vprašanjem: »Ali kaj ste šli gledat? Preroka? Da, povem vam, še več kot 
preroka.« 

Da je bil Janez prerok, ni nihče dvomil; nasprotno, nekateri so celo mislili, 
da je on Mesija. Zdaj pa, ko so slišali, da je še več kot prerok, so postali 
pozorni in Jezus jim ga opiše kot tistega, ki tudi spolnjuje postavo in 
preroke.  Janez se torej kaže kot »glasnik«, kot »predhodnik«, ki mora 
pripraviti pot Mesiji! Toliki Božji prihodi, ki so bili napovedani in potem 
uresničeni v zgodovini Izraela, so se počasi konkretizirali v mesijansko 
pričakovanje »tistega, ki mora priti«. Pričakovanje njegovega prihoda je 
vedno imelo dva vidika: vidik sodbe in vidik rešitve ali ozdravljenja. Krstnik 
je poudaril prvi vidik: Jezus ga ne zanika, vendar se v svojem delovanju 
zaenkrat raje predstavlja kot tisti, ki zdravi in rešuje. 

 
ADVENT – USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJE 

Kdor zreducira advent le v časovni okvir, ta je božič v osnovi napačno 
razumel – in pravega božiča ne bo mogel praznovati. Advent hoče biti več 
kot čas, več kot tedni pred svetim večerom. Advent je priprava na življenje. 

Vse podobe in simboli, ki so bili prvotno povezani z adventom, nas 
opozarjajo na to – in adventne pesmi so pesmi upanja in hrepenenja. In 
tega hrepenenja po življenju ne smemo omejiti na nekaj tednov letu, ki so 
povrhu še prežeti s pretirano dejavnostjo in hitenjem. Adventno živeti – 365 
dni v letu! 

Pa vendar potrebujemo prav ta čas, te adventne tedne. V vsakdanu 
vedno znova izgubljamo svoje hrepenenje – tako potrebujemo ta čas, Božjo 
besedo pri mašah, svetlobo svečk in adventne pesmi, da se spomnimo na 
to, kaj bi lahko bilo. Potrebujemo advent, da se naučimo adventno živeti – 
da se iz pustolovščine adventa kaj naučimo za pustolovščino življenja. 
Potrebujemo konkretni praznik, potrebujemo te tedne, da se vedno znova 
uvajamo v takšno življenjsko držo in naravnanost. 

To, kar v teh dneh živimo, nam naj pomaga, da enajst mesecev leta 
preživimo v tem duhu. In prav v tem je sreča adventa – zato ga ne smemo 
izpustiti, da bi nam kar tako pobegnil! Andrea Schwarz 

 
Moč velikodušnosti, ki more ozdraviti mesto sebičnosti, učinkuje, samo 

če jo pričakujemo. Kdor ničesar ne pričakuje, običajno tudi ničesar ne dobi. 
Prav naša pričakovanja nam pomagajo živeti in nam dajejo moč za upanje in 
usmerjajo naše življenje. Zato ni vseeno, koga pričakujem. 



Kaj danes ljudje pričakujemo? Ali še pričakujemo Božje odrešenje? Kaj 
pričakujemo v teh adventnih dneh? Počitnice, darila, praznično večerjo ali 
kosilo …? 

So še v našem mestu, v naši župniji ljudje, ki pričakujejo Kristusa in 
njegovo sporočilo? 

Če pričakujemo pomembnega človeka ali osebo, ki jo ljubimo, potem se 
pripravljamo na njegov prihod. Koliko pa se sami, v naših družinah, župniji ... 
pripravljamo na Kristusov prihod?  Po: B. Rustja, Zgodbe za advent in božič 
 
MOLITEV V ADVENTU 
Glej,  spet  je  prišel  advent v  letu  tvoje Cerkve, moj Bog. 
Spet molimo molitve hre-penenja in pričakovanja, spet pojemo pesmi 
upanja in obljub. In vedno znova povzemamo vso stisko in vse hrepenenje in 
verno priča-kovanje v eno samo besedo: »Pridi!« O, nenavadna mo-litev! Ti 
si vendar že prišel in si se naselil med nami, delil si naše življenje z vsemi nje-
govimi drobnimi radostmi, z njegovo vsakdanjostjo in z njegovim bridkim 
koncem. Ali bi te mogli s svojim »Pridi!« povabiti k čemu, česar še nisi storil? 
Ali bi nam mogel s svojim prihodom priti še bliže kot s tem, da si se tako 
izenačil z nami, da te več ne pre-poznamo v drugih ljudeh, Bog, ki si sebe 
imenoval Sin člo-vekov? In vendar molim: »Pridi!« Ali samo obhajamo 
advent ali pa je resnično še advent? Ali si res že prišel med nas? 
 
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. Priložnost bo vsakokrat pred sveto mašo tudi v nedeljo. 
 
LUČ MIRU IZ BETLEHEMA: V nedeljo nam bo med nas prišla luč miru iz 
Betlehema. Plamen boste lahko odnesli domov (dar za svečko je 1,5€). 
 
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. 



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. 
 
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 Hajnskega. 
 

3. ADVENTNA NEDELJA  
Ponedeljek 
16.12.2019 

sv. Adela 
kraljica 

  

Torek 
17.12.2019 

sv. Vivijana 
opatinja 

 

15.30 
16.00 

molitev rožnega venca 
za † Lojzko Strašek  
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
18.12.2019 

sv. Vunibald 
opat 

  
 

Četrtek 
19.12.2019 

sv. Urban V. 
papež 

  

Petek 
20.12.2019 

sv. Vincencij 
Romano, duh. 

  

Sobota 
21.12.2019 

sv. Peter 
Kanizij 

duhovnik 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Antona Turnšek       

Nedelja 
22.12.2019 

4. ADVENTNA 
NEDELJA 

sv. Frančiška 
Cabrini  

redovnica 

 
9.00 

 
 
 
 
 
 

10.30 

spoved 
za † Marijo Mlinar (obl) 
za † Jožeta, Antona in starše 
Zorko, Alojzijo, Janeza, Alojza in 
sorodnike Škodič 
za † Andreja in Ivanko Štruklec 
in Jelko Fink  
spoved 
za † Antonijo Čakš 
za † Ivanko 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 

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

