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Evangelij  Janez Krstnik oznanja krst pokore Mr 1,1-8 
1 Začetek evangelija 
o Jezusu Kristusu, 
božjem Sinu. 2 Kakor 
je pisal prerok Izaija: 
‚Glej, pošiljam 
svojega glasnika 
pred tvojim 
obličjem, ki bo 
pripravljal tvojo pot; 
3 glas vpijočega v 
puščavi: Pripravite 

pot Gospodovo, izravnajte njegove steze‘, 
4 prišel je Janez in je v puščavi krščeval ter 
oznanjal krst spreobrnitve za odpuščenje 
grehov. 5 In prihajala je k njemu vsa Judeja 
in vsi Jeruzalemčani in so se mu, 
spovedujoč se svojih grehov, dajali krstiti v 
reki Jordanu. 6 Imel pa je Janez obleko iz 
velblodje dlake in usnjen pas okoli ledij ter 
je užival kobilice in divji med. 7 In oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od 
mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in odvezal jermen 
njegovega obuvala. 8 Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim 
Duhom.« 
 
OSREČUJOČE BLIŽANJE 

Radi poudarjamo, da ljudje ne moremo živeti od obljub, a vendar lahko 
rečemo, da so Izraelci živeli od Gospodove obljube: najprej jim je obljubil 
deželo, potem pa Odrešenika. 

V tem pričakovanju Janez Krstnik kliče v današnjem evangeliju ljudem: 
»Pripravite Gospodovo pot!« (Mr 1,3). 

Res pa je, da so Izraelci, izvoljen narod, tudi pozabili na Gospodovo 
obljubo. Čeprav se oni niso vedno držali besede, je Bog vedno držal svojo 
obljubo. Izpeljal jih je iz sužnosti in popeljal v obljubljeno deželo. Adventni 
čas, čas pričakovanja Odrešenika, nas spominja, da Bog ljubi svoje ljudstvo 
in je zvest svojim obljubam. Zato so adventna svetopisemska berila polna 
spomina na Božjo zvestobo: »Trava se posuši, cvetlica ovene, a beseda 
našega Boga obstane na veke« (Iz 40,8); »Naj se tudi gore umaknejo in 



griči zamajejo, vendar se moja milost ne omaje, govori  Gospod, ki ima s 
teboj usmiljenje« (Iz 54,10).  

Tudi kristjane, novo Božje ljudstvo, na poti proti obljubljeni deželi, 
osrečuje zavest, da verujejo v Boga, ki je zvest svojim obljubam. A prav 
tako kot Izraelci lahko tudi mi pozabimo na Gospodove obljube. Veliko 
glasov nas namreč vabi v druge smeri.  

Bog se nam ne bliža, ker bi bili tega vredni. Če bi bili vredni, mu ne bi 
bilo treba hoditi k nam. K nam prihaja, ker smo grešniki in potrebujemo 
odrešenje. 

Lepa molitev pravi: »Gospod, pričakoval sem te, a nisi prišel. Dolgo sem 
te čakal in pozneje razumel, da nisi vstopil, ker te srce ni pričakovalo.« 
Kolikokrat se nam Bog bliža in hoče priti k nam, a ne more, ker ga ne 
pričakujemo! Kako roteče zvenijo besede Janeza Krstnika: »Pripravite 
Gospodovo pot!« Naše pričakovanje Gospoda ni pasivno, ampak dejavno!
                   Po: B. Rustja 

 
Tega, ljubi, ne smete prezreti: pred Gospodom je en dan kakor tisoč let in tisoč 
let kakor en dan. 2 Pt 3,8 
 
Bog nima na roki naše zapestne ure in na pisalni mizi našega koledarja. To nas 
spravlja v zadrego in nam povzroča velike težave. Prosimo in bi radi bili uslišani 
v času, kakor ga pojmujemo mi. 
»Že toliko časa prosim za tega bolnega otroka, Bog pa me ne usliši.«  
»Kako dolgo že prosiš?«  
»Tri leta.«  
Tri leta ... Zelo dolgo obdobje za nas. Le tren za Boga. Še manj, pravzaprav nič. 
Kajti njemu ne minevajo dnevi drug za drugim; objema jih vse z enim samim 
pogledom.  
Ko zemlja še ni prišla iz teme niča, je Bog že imel pred seboj vse ljudi, vsakega 
posebej, od prvega do poslednjega. 
»In?«  
»In mogoče je Bog tvojo molitev uslišal že pred tremi, pred desetimi, pred tisoč 
leti.«  
»Ni se lahko sporazumevati s takšnim Bogom!«  
»Seveda, ker je Bog in ne človek. Toda z Bogom je tako ali pa ni Bog.«  
Če hočemo imeti Boga po svoji meri, v dosegu naših predstav, si ga moramo 
ustvariti.  
Ampak kaj bomo potem počeli z bogom, ki ni Bog? Po: T. Lasconi, 
 
NAVODILA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19:  
1. Cerkev bo odprta vsak dan med 8.00 in 18.00 uro. V tem času 
povabljeni k osebni molitvi. Naenkrat je lahko v cerkvi največ šest 
vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije. 
2. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Duhovniki 
mašujemo po oznanjenih mašnih namenih brez vernikov. Nedeljske svete 



maše bomo prenašali po facebook strani (obnova župnijske cerkve Šmarje 
pri Jelšah), ob 9. uri. 
3. Možnost prejema svetega obhajila bo ob nedeljah od 10.15 uri, med 
tednom pa od 17.45 uri. V tem času bo možnost tudi za sveto spoved. 
4. Krsti, poroke in druge župnijske slovesnosti so preloženi na čas, ko bo 
preklican vladni odlok. 
5. Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil. 
6. Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. 
Gradivno najdete na župnijski spletni strani (zupnija.smarje.com, pod 
zavihkom VEROUK) 
 
ADVENTNI ČAS 
Smo v adventnem času. Povabljeni, da se doma zbiramo ob večerih ob 
adventnem venčku kod družina pri skupni molitvi. 
 
DEVETDNEVNICA V ČAST BREZMADEŽNI 
Z današnjo nedeljo vstopamo v devetdnevico pred praznikom 
brezmadežnega spočetja Device Marije. Zato bo vsak večer ob 19. uri 
sveta maša z devetdnevnico v župnijski cerkvi v Šmarju.  Spremljate nas 
lahko preko spleta na facebook strni (obnova župnijske cerkve Šmarje pri 
Jelšah) 
  
PRAZNIK BREZMADEŽNEGA SPOČETJA DEVICE MARIJE 
V torek je praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. Sveta maša bo 
ob 19. uri v župnijski cerkvi, ki jo bomo prenašali prek spleta. 
 
SVETOPISEMSKI VEČER NA ZOOMU 
 Lepo povabljeni v torek ob 19.45 na večer s Svetim pismom prek zooma. 
Javite svoj mali naslov na janez.kozinc@gmail.com. 
 
ADVENTI KOLEDAR ZA OTROKE – SLEDITE NAM NA FACEBOOK STARNI 
V cerkvi so na voljo adventi koledarji za otroke. Prosim vzemite jih in naj 
vam pomagajo skozi adventni čas. Povabljeni, da se spomnimo tudi otrok, 
ki živijo v pomanjkanju. Škatlice z darovi boste na božič položili v jaslice. 
Skupaj z vami bomo prebirali adventi koledar po facebook strani. Vabljeni 
vsak da ob 18. uri. 
 
DAR ZA SVETE MAŠE ZA RAJNE IN DRUGE NAMENE 
Tudi v tem času lahko darujete za svete maše za svoje pokojne sorodnike 
ali druge namene. Mašni namen lahko oddate ga. Pavlici ali ga. Vilmi, 
lahko pokličete tudi po telefonu ali napišete po elektronski pošti. 
 
DAR ZA POTREBE ŽUPNIJE 
Ker v danih okoliščina ni svetih maš z ljudstvom, tudi ni nedeljske puščice 
oz. darov za potrebe župnije, ki je edini vir dohodka, se priporočamo za 
prostovoljni dar, ki ga lahko darujete na župnijski TRR: SI56 0510 0801 
5106 190 ali osebno. Bog vam povrni. 

mailto:janez.kozinc@gmail.com


2. ADVENTNA NEDELJA 

Ponedeljek 
7.12.2020 

sv. Ambrož 
škof 

19.00 za † Ivana Krajnca in dekana 
Jožeta Goloba     
za † Antona (obl), Antonijo 
Grobelšek, Bertija Tratnika, 
Jožeta in Amalijo Vosner, starše 
Perkovič, brata Eda in Stanka   

Torek 
8.12.2020 

BREZMADENŽNO 
SPOČETJE 

DEVICE MARIJE  
praznik 

19.00 za † Bernardo Kralj in Cirarjeve  
za † patra Roberta Podgorška   
v priprošnjo za dušni mir v 
nebesih za † mamico, babico 
Lucijo Skutnik, sorodnike Kidrič in 
Skutnik  
za † Marijo, dva Ivana, Dušana in 
Majdo Dečman 

Sreda 
9.12.2020 

sv. Peter Fouier 
redovnik 

 za † Dorotejo Pintar             
za † Adolfa Podkrižnika 

Četrtek 
10.12.2020 

Loretska Mati 
Božja 

 za † Ano Pekošak 
za † Tilčko Majcen  

Petek 
11.12.2020 

sv. Damaz I. 
papež 

 za † Marijo Colnarič Lorber 
za † Marijo Pirš 
za † Olgo Svetelšek 

Sobota 
12.12.2020 

Devica Marija iz 
Gvadalupe 

 za † Marjana Čuješa 
za † Antona, Jožefo in Vinka 
Šramla   
za † Amalijo Potočnik 

Nedelja 
13.12.2020 

3. ADVENTNA 
NEDELJA 
sv. Lucija 
mučenka 

9.00 
 
 
 
 
 
 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † dve Mariji in Ivana Jesenek, 
Antona in Lucijo Zidar, Leopolda 
Bračuna 
za † Angelo Orač (obl) in rodbino, 
Antonijo Otorepec, Rudolfa 
Zidarja, Avgusta Došlerja  
za † Štefana Goloba 
za † Jožeta Stoklasa, starše Šket 
in brate Šket  
za † Pepco, Jurija in Terezijo 
Škorjanec, Marijo Karlin 
za † Ivanko Anderluh  
za † Stanka Mernika (obl)  
za † Franjo Šepić (obl) 

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 


