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4. ADVENTNA NEDELJA
LETO VII, št. 52
Lukov evangelij 1,39-45
39
Marija pa je tiste dni vstala in hitro
šla v gore, v mesto na Judovem. 40
Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila
Elizabeto. 41 Ko je Elizabeta slišala
Marijin pozdrav, je dete v njenem telesu
poskočilo; in Elizabeta je bila napolnjena
s Svetim Duhom 42 in je z močnim
glasom vzkliknila: »Blagoslovljêna ti
med ženami in blagoslovljèn sad tvojega
telesa! 43 In od kod meni to, da pride k
meni mati mojega Gospoda? 44 Zakaj,
glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava,
do mojih ušes, je dete v mojem telesu od
veselja poskočilo. 45 Blagor ji, ki je
verovala; zakaj spolnilo se bo, kar ji je
povedal Gospod!«

VESELJE IN UPANJE
V današnjem kratkem evangeliju
naletimo na tri izraze, ki pomenijo
veselje in prinašajo upanje.
Elizabeta sprejema v svojo hišo sorodnico Marijo. Napolnjena s Svetim
Duhom jo pozdravlja: »Blagoslovljena, ti med ženami!« Zares je blagoslovljena.
Pod srcem nosi otroka, ki združuje v sebi vse čase, ki se vanj stekajo vsa
hrepenenja, v njem udejanjajo vsa preroštva in izpolnjujejo vsa upanja. Vsi kraji
sveta so vanj zazrti, kakorkoli je kje lepega, dobrega in resničnega, se v njem
ogleduje. Zgodovina dobiva v njem svoj smisel.
Otrok v Elizabetinem telesu se zgane. Kako ne? Skrivnostno čuti, da je davno
Napovedani in težko Pričakovani tu. Ko odraste, mu bo pripravljal pot, ga krstil,
mu vzgojil prve učence, zanj bo trpel in šel pred njimi v smrt. Od veselja nad
vsem tem zadrhti v materinem telesu.
Blagor ji, ki je verovala! Zakaj je verovati blagor? Je veren človek na boljšem
od nevernega? Če mu ta reče: »Daj, pokaži mi svojega Boga ! Kaj naj mu da ali
pokaže?
Oba doživljata enako bivanjsko grozo v zavesti, kako smo si ljudje, kljub vsej
bližini, neskončno daleč. Kako daleč nam je šele Bog! Na koncu koncev mora
bivati vsakdo sam, odločati sam, odgovarjati zase sam, pred prepadom smrti in
kar je za njim, stati sam.

In vendar to »samost« verni čuti drugače kot neverni. Kdor nima vere, je
resnično osamljen. Prisiljen je živeti brez smisla in brez upanja. Verni pa ima
Boga. Nekoga, ki mu je bližji, kot je sam sebi. Nekoga, komur zaupa, ga ljubi, mu
izroča sebe, svojo sedanjost in večnost.
Marija je bila blagrovana, ker je imela takšno vero. Neskončno oddaljeni Bog
ji je bil po veri neskončno blizu. Z njim se je pogovarjala, iz njega in zanj je
živela in se mu popolnoma darovala. Spočela ga je v srcu in se tako pripravila, da
ga je mogla spočeti pod srcem. Tako se je spolnilo, kar ji je bilo napovedano. Kaj
je napovedano tistemu, ki ne veruje? Kaj naj se nad njim spolni? Po p. F. Cerarju
SV. MISIJON V NAŠIH ŽUPNIJAH
Leto 2022 bo za župnijo Šmarje pri Jelšah leto, ko se bo na novo posvetila
obnovljena cerkev in daritveni oltar. V zadnjih šestih letih je bilo vloženega
veliko truda v obnovo župnijske cerkve Marije Vnebovzete. Prav je, da ob tem
dogodku prenovimo tudi naše duše, zato bo v župniji Šmarje po 45 letih ponovno
sveti misijon. Papež Frančišek je določil, da se 17. oktobra 2021 po vsem svetu
začne sinoda o sinodalnosti. Beseda SINODA je prevod starogrškega izraza syn
hodos in pomeni hoditi skupaj. Ker želimo, da vse tri župnije Šmarje pri Jelšah,
Sladka Gora in Sv. Peter na Kristan Vrhu hodijo skupaj, bo misijon v vseh treh
župnijah. Misijonu smo dali naslov: Skupaj na poti. Potekal bo od 14. do 23.
oktobra 2022. Misijon bosta vodila kapucina br. Vinko Škafar in br. Primož
Kovač s sodelavci. Drage župljanke in župljani! Po prazniku Jezusovega rojstva
začnemo z božičnimi blagoslovi domov. Takrat boste v dar prejeli tudi knjižico
SVETI MISIJON – SKUPAJ NA POTI in pa zgibanko o molitvi rožnega venca.
Naj vam bo to v spodbudo, da stopimo na pot priprave.
DELAVNICA MOLITVE IN ŽIVLJENJA
Vsi vemo, da ogenj peče, toda povsem nekaj drugega je opeči se z ognjem. Vsi
vemo, da žejo pogasi voda, toda povsem nekaj drugega je pogasiti si žejo s
kozarcem hladne studenčnice. In vsi vemo, da Bog obstaja, toda povsem nekaj
drugega je doživeti, da je Bog živ, da me ljubi.
V Delavnicah molitve in življenja vstopamo v osebni odnos z Gospodom. Iščemo
Boga. Vendar je beseda Bog eno, drugo pa je Bog sam. Boga spoznamo samo v
osebnem srečanju z njim. V Delavnicah molitve in življenja želimo prav to:
vsaditi v srca ljudi živega Boga. Ob premišljevanju Božje besede in različnih
molitvenih načinih ter življenju v duhu srečanj korak za korakom preraščamo
notranjo tesnobo in nemir, strah in žalost … Delavnice so odprte za vse: za
vernike, za tiste, ki Boga še ne poznajo, za oddaljene od Cerkve … prisrčno
vabljeni prav vsi odrasli.
Delavnica ima 14 vsebinskih srečanj + uvodno srečanje + t. i. puščavo
(zaključek). Srečali se bomo enkrat tedensko po dve uri.
V petek, 7. januarja 2022, ob 18.45 bo v veroučni učilnici pri župnišču uvodno,
informativno srečanje, kjer boste izvedeli še več o sami Delavnici in njeni
vsebini. Pridite, naučimo se moliti, da se bomo naučili živeti!
Voditeljici: Sonja Topler in Lidija Slemenšek
JASLICE v župnijski cerkvi
Na adventnem vencu smo prižgali že četrto svečo. Samo nekaj dni nas še loči od
praznika Jezusovega rojstva. Lepo prosim za postavitev jaslic v župnijski cerkvi.

SVETI VEČER IN BOŽIČ
V petek je sveti večer. Ob 22. uri je sveta maša svetega večera, na božični dan pa
ob 9. uri.
SVETI ŠTEFAN
V nedeljo, 26. decembra obhajamo god sv. Štefana. Na ta dan se blagoslovi voda
in sol. Ker je to tudi nedelja sv. Družine, zato bo pri sv. maši tudi blagoslov otrok.
BOŽIČNI BLAGOSLOV DOMA
V nedeljo, 26. decembra, na praznik sv. Štefana začnemo z božičnimi blagoslovi
vaših domov in družin. Če slučajno kdo želi blagoslov doma drugi dan kot je to
določeno, naj to sporoči. Da bodo blagoslovi tekli nemoteno in lepo, bo
duhovnika vsak dan spremljal nekdo od ključarjev. Bog povrni tudi za vsak vaš
dar, saj s tem podpirate delo duhovnikov v župniji. 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.
nedelja, 26. december: ob 10.00 Drviše, Polenca
ponedeljek, 27. december: ob 9.00 Kristan Vrh
torek, 28. december: ob 9.00 Kristan Vrh
sreda, 29. december: ob 9.00 Laše
četrtek, 30. december: ob 9.00 Kačji Dol
petek, 31. december: ob 9.00 Hajnsko, Plat
sobota, 1. januar: ta dan ni blagoslov
nedelja, 2. januar: ob 10.00 Grliče ob cesti
ponedeljek, 3. januar: ob 9.00 Grliče
VABILO K OGLEDU POSNETKA ŠMARSKIH ŽIVIH JASLIC
Zaradi epidemičnih razmer tudi letos ne bo živih jaslic v Šmarju. V sodelovanju s
Kulturnim domom Šmarje pri Jelšah smo se odločili, da bomo 25. decembra
2021, ob 17. uri, na velikem platnu predvajali posnetek šmarskih živih jasli, ki
smo jih uprizorili leta 2015.
Za ogled predstave velja PCT in vsa veljavna navodila NIJZ.
Ker je število sedežev omejeno, zato vas vabimo, da si vstopnice priskrbite v
predprodaji v župnišču in knjižnici Šmarje pri Jelšah. Lepo vabljeni!
VEROUK
V tem tednu ne bo verouka, da se tudi duhovniki v miru pripravimo na božične
praznike . Zaradi božičnih blagoslovov domov boste naknadno obveščeni, kdaj
bomo začeli z veroukom v veroučni učilnici. V tem času so veroučenci še posebej
vabljeni k sv. mašam.
Povabljeni so, da svoj dar, ki so ga zbrali v adventni akciji za lačne otroke
prinesejo k cerkvenim jaslicam.
PRATIKA, MARIJANSKI KOLEDAR in LISTNI KOLEDAR
Na razpolago sta Družinska pratika (6,50eur), Marijanski koledar (2,50 eur) in
listni koledar (0,70€)

VERSKI TISK V LETU 2021
Lepo vabljeni, da obnovite naročnino na verski tisk. Celoletne naročnine za verski
tisk znašajo: Družina do konca januarja 130€, kasneje 140,10€, izvod pa bo
2,70€.Ognjišče v župnišču 35€, po pošti pa 36,50€; Misijonska obzorja 9€.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
Od 20. do 26. decembra krasijo in čistijo naše svetišče verniki iz Grlič.
ŽELIMO VAM VESELE IN BLAGOSLOVLJENE BOŽIČNE PRAZNIKE.
NAJ VAM NOVOROJENO DETE PRINESE OBILO BOŽJIH MILOSTI,
NOTRANJEGA MIRU, VESELJA, UPANJA, KORAJŽE, MOČI …
vaši duhovniki
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Ponedeljek
20. 12. 2021
Torek
21. 12. 2021

Vincencij,
duhovnik;

Sreda
22. 12. 2021
Četrtek
23. 12. 2021
Petek
24. 12. 2021

Janez Kancij
(Kentski)
Vincencij,
duhovnik;
Sveti večer, Adam
in Eva; Hermina
(Irma),

Sobota
25. 12. 2021

BOŽIČ
Anastazija,
mučenka;

Nedelja
26. 12. 2021

Peter Kanizij,
duhovnik
Frančiška Cabrini,
red.

17.00

molitev rožnega venca
za † Janija Pirš
za † Jožeta Vizjak
molitev za duhovne
poklice

22.00

za † Ivana Boštevc
za † Nikolaja Mlinarič

16.30

9.00
9.00

Štefan, diakon in
muč.
DAN
SAMOSTOJNOSTI

za † Marijo Čakš (obl.)
in sorodnike
za † Franca Šketa
za † Ano Zvonar
za † Marijo in Janeza
Šoštar
za † Edvarda in Tilko
Medved in starše
Drobne
za † Štefana Vozlič

Glasilo za interno uporabo. Odgovarja župnik in dekan Damjan Ratajc (041 576 012).
Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si

