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Evangelij: Pričevanje Janeza Krstnika Jn 1,6-8.19-28 

6 Bil je človek, 
ki ga je poslal 
Bog; ime mu je 
bilo Janez. 7 Ta 
je prišel v 
pričevanje, da je pričeval o luči, 
da bi po njem vsi vero sprejeli. 8 
Ni bil on luč, ampak naj bi 
pričeval o luči. 
19 In to je Janezovo pričevanje, ko 
so Judje poslali k njemu iz 
Jeruzalema duhovnike in levite, 
da so ga vprašali: »Kdo si ti?« 20 
Priznal je in ni tajil; priznal je: 
»Jaz nisem Kristus.« 21 In vprašali 
so ga: »Kaj torej? Si Elija?« Rekel 
je: »Nisem.« »Ali si prerok?« 
Odgovoril je: »Ne.« 22 Rekli so mu 
torej: »Kdo pa si? Tem, ki so nas 
poslali, moramo vendar 
odgovoriti. Kaj praviš sam o 
sebi?« 23 Rekel je: »Jaz sem glas 

vpijočega v puščavi: Izravnajte Gospodovo pot, kakor je rekel prerok 
Izaija.« 24 In ti, ki so bili poslani, so bili izmed farizejev. 25 In vprašali so ga 
ter mu rekli: »Kaj torej krščuješ, če ti nisi ne Kristus ne Elija ne prerok?« 26 
Janez jim je odgovoril: »Jaz krščujem z vodo; sredi med vami pa stoji on, ki 
ga vi ne poznate, 27 ta, ki pride za menoj, ki pa je pred menoj in jaz nisem 
vreden, da bi mu odvezal jermen njegovega obuvala.« 28 To se je zgodilo v 
Betaniji, onstran Jordana, kjer je Janez krščeval. 
 
RAZSVETLIMO OKOLJE Z BOŽJO LUČJO 

Leta 1988 je v Ljubljani pri založbi Družina izšla dragocena knjiga 
Poslanstvo ljubezni, ki prinaša izbrane misli matere Terezije iz Kalkute, 
ustanoviteljice družbe Misijonark ljubezni. Misli so razvrščene za 
posamezne dneve bogoslužnega leta, od prve adventne nedelje pa vse do 
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konca. Misli so zelo preproste in gredo bralcu do srca, saj za vsako besedo 
vidi izredno ženo, ki se je imela le za orodje Božje ljubezni in nič več. 

Za zadnji adventni teden, dneve neposredne priprave na božični 
praznik, so misli pod skupnim naslovom Ljubezen se začne doma. Mati 
Terezija nam najprej zastavlja vprašanje: „Če bi Marija in Jožef iskala 
prostor, da bi tam nastanila Jezusa, ali bi izbrala vaš dom in vse, kar je v 
njem?“ Za naslednje dni pa nam „svetnica našega časa" namenja 
naslednje stavke: „Kje se začenja ljubezen? Doma. Naučimo se ljubezni v 
naši družini. 

V naši lastni družini imamo morda zelo uboge ljudi in jih sploh ne 
opazimo. Nimamo časa, da se jim nasmehnemo, nimamo časa, da se 
pogovorimo drug z drugim ... Naredite iz vašega doma in iz vaše družine 
drugi Nazaret, kjer vladajo ljubezen, mir, veselje in edinost, kajti ljubezen 
se začenja doma.“ 

V teh predbožičnih dneh, ko smo vendarle nekoliko bolj mehki, se 
najbrž včasih potrudimo, da bi pozorneje služili ljudem okoli nas. Ko so 
prazniki mimo, pa je spet vse po starem. Toda Jezus je prišel, da bi bil med 
nami ne samo en dan, en teden ali kakšen mesec, ampak vedno, vsak 
trenutek. Njegovo bližino naj bi čutili v ljudeh ob sebi, kajti - kot 
izpovedujemo v Veri - On se je učlovečil. Zavest Božje bližine naj vernega 
človeka napolnjuje z veseljem, z življenjsko vedrino in iskrenim služenjem. 

„Bil je človek, od Boga poslan, da bi pričeval o luči,“ nam govori danes v 
evangeliju apostol Janez. Iz vsakdanjega življenja vemo, da so dobri ljudje 
kakor luči, ki s svojo dobroto prinašajo v okolico svetlobo in toploto. 
Svetloba je znanilka veselja. Pred božičnimi prazniki so naša mesta polna 
migetajočih lučk, ki jih imamo radi, saj je v vsakem od nas nekaj otroka. 
Vsak otrok pa nosi v sebi hrepenenje po luči. Najpomembnejše je, da se 
trudimo za to, da bi bili luč drug drugemu. In to bomo, če bosta v nas 
Kristusova svetloba in toplota njegove ljubezni. S sebičnostjo, kar je v 
bistvu vsak greh, hote ugašujemo v sebi božjo svetlobo in širimo okoli 
sebe mrzlo temo. 

„Gospod, ti nam prižigaš luč upanja in v tvoji svetlobi nam vse postaja 
svetlo," molimo duhovniki v svojih bogoslužnih molitvah. 

V tej molitvi je zajet smisel božičnega praznika: Jezusovo učlovečenje, 
njegovo rojstvo in bivanje med nami prižiga luč upanja, ki osvetljuje vse 
naše življenje. Bog želi, da s to svetlobo prežarimo svoja srca in jo 
izžarevamo okoli sebe. Naše okolje naj bo razsvetljeno, pa ne le v času 
okrog božiča, ne z umetnimi lučkami, ampak z Božjo lučjo v nas! 
 
NAVODILA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 
V tem času epidemije se držimo naslednjih navodil: 
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. 
 
VEROUK 
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. 
 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 
V sredo pričnemo z božično devetdnevnico. To je duhovna priprava na 
božični praznik. Zato bo vsak večer ob 19. uri sveta maša z 
devetdnevnico v župnijski cerkvi.  Spremljate nas lahko preko spleta na 
facebook strni (obnova župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah) 
 
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. 
 



3. ADVENTNA NEDELJA 

Ponedeljek 
14.12.2020 

sv. Janez od 
Križa 

duhovnik 

 za † Marijo Andrenšek (obl), 
dva Franca Andrenšek     
za † Martina Furmana  
po namenu 

Torek 
15.12.2020 

sv. Antonija 
Krizina  

mučenka 

 po namenu in v zahvalo  
za † Lojzko Strašek 
po namenu 

Sreda 
16.12.2020 

sv. Adelajda 
kraljica 

19.00 
božična 

devetdnevnica 

za † Iveka Arzenške (obl)             
za † Stanka Šramla in 
sorodnike 
za † rodbino Dolenc in 
Sajovic  

Četrtek 
17.12.2020 

sv. Viviana 
opatinja 

19.00 
božična 

devetdnevnica 

molitev za duhovne poklice 
za † Janeza Čakša 
za zdravje v družini Fajs 
za †Antona Majerja(obl), 
starše Majer in Šuc 

Petek 
18.12.2020 

sv. Vunibald 
opat 

19.00 
božična 

devetdnevnica 

za † Ivana Cerovška 
za † Iztoka Cerovška 
po namenu 

Sobota 
19.12.2020 

sv. Urban V. 
papež 

19.00 
božična 

devetdnevnica 

za † Veroniko (obl) in 
Viktorja Krajnca 
za blagoslov v družini 
za † duhovnike Andreja 
Stakneta, Franca Bizjaka in 
Janeza Novaka 

Nedelja 
20.12.2020 

4. 
ADVENTNA 

NEDELJA 
sv. Dominik 

opat 

9.00 
božična 

devetdnevnica 
 
 
 
 
 
 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Janka Vražiča (pog) 
za † Ivana Krajnca, rodbine 
Krajnc, Anderluh in Metličar 
za † Marijo Mlinar (obl) 
za † Jožeta Straška, Ano, 
Štefana in Faniko Strašek  
za † Marjana Volavška in 
rodbino, Matildo Vuga 
za † Rudolfa in rodbino 
Zidar, starše Ogrizek 
za † stare starše Marijo in 
Štefana Lipuša, stare starše 
Nežo in Jožeta Kadenška  
za † Antona Ostrožnika 

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 


