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Iz svetega evangelija po Luku (Lk 3,10-18) 
Tisti čas so množice spraševale Janeza: »Kaj naj storimo? « Odgovarjal jim je: 
»Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež, naj 
stori prav tako.« Tudi cestninarji so se prišli krstit in so mu rekli: »Učitelj, kaj 
naj storimo?« Odvrnil jim je: »Ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano.« 
Spraševali so ga tudi vojaki: »In mi, kaj naj storimo?« Rekel jim je: »Nikomur ne 
grozite in nikogar ne izsiljujte, ampak bodite zadovoljni s svojo plačo.« Ker pa je 
ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda 
on Mesija, je Janez vsem odgovóril: »Jaz vas 
krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene, 
in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen 
njegovih sandal; on vas bo krstil s Svetim 
Duhom in ognjem. Velnico ima v roki, da bo 
počistil svoje mlatišče in spravil žito v svojo 
kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.« 
Tako je torej Janez še z mnogimi drugimi 
opomini oznanjal ljudem evangelij. 

Janezu Krstniku je množica, ki ga je spremljala, postavila zelo simpatično 
vprašanje: »Kaj naj torej storimo?« Takšna vprašanja postavljajo preprosti 
ljudje, ki še niso prevzetni od samopravičnosti – evangelist med njimi navaja 
cestninarje in vojake. Ti so bili največkrat v družbi nezaželeni. In prav ti so bili 
iščoči in vprašanja postavljajoči ljudje, ki so se odpravili v puščavo na pot.   
Odšli so v puščavo iz mest in krajev, k Janezu, temu nenavadnemu možu, ki je z 
divjimi besedami pretresal ljudi in jih pogosto celo žalil in zmerjal. 
Vsi ti, ki so prišli k Janezu v puščavo, so s sabo poleg vprašanj in iskanja prinesli 
tudi pričakovanje. Nekaj ali nekoga pričakovati pomeni, pogled dvigniti na nekaj 
ali na nekoga drugega. In pogosto so ti drugačni večji kot jaz sam. Ljudje se v 
pričakovanju iztegujejo po največji resnici, ki se v našem verovanju imenuje 
Bog. Pripravljeni so se odločiti za tisto, kar šteje in ima vrednost, kar nahrani in 
ima obstoj. »Pleve ločiti od pšenice« pravi evangelij. Ti so takoj pripravljeni 
služiti. 
Ne moremo biti vsi Janez Krstnik, ki je Jezusu sledil do konca, ampak smo iščoči, 
vprašujoči, pričakujoči, odprti za prihod Mesije. Posebej v tem času. 

Božična spoved - Ko se že tudi na zunaj pozna bližina božičnih praznikov, ne 
pozabimo na dobro duhovno pripravo na božič: družinska molitev, maša in tudi 
dobra spoved. V življenju delamo tudi napake, smo pomanjkljivi in grešimo. 
Spoved ne pomeni zgolj iskanja in odkrivanja greha. Smisel spovedi ni v tem, da 
se človek obsodi, ampak da se rešuje. Jezus Kristus je Luč, ki išče človeka tam, 
kjer je. Bog je ljubezen, ki človeka dviga iz sovraštva, je mir, ki se ponuja 
nemirnemu človeku, je usmiljenje, ki se daje tistim, ki jih je izmučila trdosrčnost. 
Bratje kapucini bomo v prihodnjem tednu na razpolago za spoved od 7h do 10h 
in od 16h do 19h.  

Luč miru iz Betlehema 2018 - V našo župnijo bodo Luč miru prinesli skavti 
prihodnjo nedeljo.  Na razpolago bodo svečke in vložki za svečke. 

Nabirka prihodnje nedelje je za bogoslovje in jo toplo priporočamo. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 16. december 

3. adventna nedelja 

Adejda (Ada), kraljica 

    800   † Poldi Esih 
   930   † Stanislava Gajšek (obl.) 
1800   †† starši Slapšak in Bahčič 
1100   Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 17. december 
Viviana, opatinja 

  800   † Marija Rebov 
1800  v zahvalo 

TOREK, 18. december 
Vunibald, opat 

  800   † Ivana Podrgajs Vidmajer (8. dan) 
1800  † Greta Završek 

SREDA, 19. december 
Urban V., papež 

  800  † Marijan Jelovšek 
1800  †† iz družine Berger - Krajnc 

ČETRTEK, 20. december 
Dominik, opat 

  800   po namenu 
1800  † Miro Slamnik 

PETEK, 21. december 
Peter Kanizij, duh., c. uč. 

  800  po namenu 
1800  zahvala za dar življenja  
          za Predraga in Kristjana 

SOBOTA, 22. december 
Frančiška K. Cabrini, red. ust.  

  800   †† iz družine Puc 
1800  †† Rozalija Hajnšek (obl.) 

NEDELJA, 23. december 

4. adventna nedelja 

Janez Kancij, duhovnik 

    800   †† Štefanija in Anton Založnik,  
           Štefanija Vaupotič, Tonči Založnik    
   930   † Božidar Safran (obl.) 
1800   † Marija Čečko (obl.) 
1100   Trem.:  za žive in †† župljane in dobrotnike 
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