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4. adventna nedelja  

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,26-38) 
Tisti čas je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret k devici, 
zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime 
Marija. Angel je vstopil k njej in rekel: »Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s 
teboj!« Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. 
Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela 
boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin 
Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo 
v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« 
Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko ne spoznam moža?« Angel 
ji je odgovóril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato 
se bo tudi Sveto, ki bo rojěno, imenovalo Božji Sin. Glej, tudi tvoja sorodnica 
Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali 
nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče.« 
Marija pa je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji besedi!« In 
angel je šel od nje. 
To se je zgodilo v Betaniji, onkraj Jordana, kjer je Janez krščeval. 

Advent je čas, ko bi se naj kristjani pogosto zazirali sami vase in se z vso 
iskrenostjo spraševali: Kdo sem in kaj? Trs, ki ga veter maje? Človek, oblečen v 
mehka oblačila?  

Težko se je priboriti do svoje lastne podobe, do take podobe, kot jo želi in jo od 
nas pričakuje Bog, neskončna popolnost, in Kristus, vidna podoba nevidnega 
Boga. 

Res, da smo ustvarjeni po Božji podobi, toda ta Božja podoba v nas se je nekje v 
meglenosti skorajda izgubila. Moral je priti Kristus, da jo znova odkrije in dvigne 
v luč Božje bližine. Toda ne sam, temveč z našim pristankom in z našim 
sodelovanjem. 

Advent je in Cerkev nas kliče k resnobnemu razmišljanju. Pred nami stoji 
življenjska naloga: iz sebe moramo izklesati plemenit značaj, človeka, ki ni le 

ustvarjen po Božji podobi, temveč je po meri talentov čim bolj dorasel v vzorno 
podobo – Kristusa. 

Ali imamo res to za svojo prvobitno nalogo? Ali uporabljamo vsa sredstva, da 
bomo cilj dosegli? Ali sprejemamo predvsem vsak namig Božje milosti in z 
Bogom voljno sodelujemo pri oblikovanju samega sebe v novega Kristusa? 

Janez Krstnik je Kristusu pripravljal pot. Ker ni bil trs, ki ga veter maje. Ker ni bil 
človek, oblečen v mehka oblačila. Ker je bil značaj. Ker je bil lik popolnega 
človeka, kakor ga je zahteval tisti čas.  

Tudi mi smo poklicani, da Kristusu pripravljamo pot. V našem času in v naših 
razmerah, med našimi današnjimi soljudmi. To pa bomo zmogli le, če bomo iz 
sebe z Božjo pomočjo izklesali lep značaj popolnega človeka, ki bo izžareval 
Kristusa. 

Leto svetega Jožefa 

Z apostolskim pismom »Patris corde (Z 
Očetovim srcem)«, ki je izšlo 8. decembra 
2020, na praznik Brezmadežne, se je papež 
Frančišek spomnil 150. letnice razglasitve 
sv. Jožefa za zavetnika vesoljne Cerkve. Ob 
tej priložnosti je razglasil "Leto sv. Jožefa", 
ki bo potekalo do 8. decembra 2021.  

Frančišek je ganljivo opisal svetega Jožefa: 
»Kot ljubljeni oče, oče v nežnosti, 
poslušnosti in sprejemljivosti; oče 
ustvarjalnega poguma, delavec, vedno v 
senci.«  

Papež je napisal kratko molitev:  

Pozdravljen, Odrešenikov varuh 

in ženin Device Marije. 

Tebi je Bog zaupal svojega Sina; 

vate je Marija položila svoje zaupanje; 

ob tebi je Kristus postal mož. 

O blaženi Jožef, tudi nam pokaži, da si oče, 

in nas vodi po življenjski poti. 

Izprosi nam milost, usmiljenje in pogum 

in nas varuj vsakega zla. Amen. 



 

 

Prižgimo bližino!  

- Luč miru iz Betlehema 2020 

Plemenito poslanstvo Luči miru 
iz Betlehema še najbolj zasije v 
zahtevnih časih, kot je današnji. 
Prinašati ljudem bližino ima 
posebno težo predvsem v časih, 
ko ob omejitvah za zajezitev 
epidemije v sebi in drugih čutimo 
oddaljenost in samoto. 

Sporočilo letošnje poslanice nas 
poskuša spomniti, da sta 
ljubezen in bližina v teh nekoliko 
tesnobnih časih ključnega 
pomena. Ker vsako majhno 
dejanje, ki izkazuje bližino, 
dobroto, ljubezen, danes še 
veliko bolj sveti in vliva upanje, 
ne glede na to, kako majhno je. 

Zato skavti po vsej Sloveniji tudi 
letos raznašamo Lučko pod 
geslom Prižgimo bližino! 

Od nedelje v cerkvi že gori plamen, ki je bil prižgan v Betlehemu, na 
razpolago pa so tudi svečke. 

Verski tisk - naročnina za leto 2021 znaša: 

Družina plačana do konca januarja 119,6 0€, sicer 130 €, Ognjišče 33,50 € (po pošti 

34,30 €), Prijatelj 12,60 €, Misijonska obzorja 9 € Mavrica 39,90 €, Magnificat 66 €, 

za naročnike Družine pa 56,10 €. 

ALI VEŠ O BOŽIČU? - da je papež Julij 1. leta 350 po Kr. razglasil 25. december 

za praznik Jezusovega rojstva. - da v Boliviji na božični večer obhajajo Misa del 

Gallo – petelinjo mašo, kjer k polnočni maši prinesejo petelina, zaradi prepričanja, 

da naj bi bil petelin prva žival, ki je razglasila Jezusovo rojstvo. - da Božiček temelji 

na resnični osebi – sv. Nikolaju iz Mire (oz. svetem Miklavžu). - da je prvi jaslice 

postavil sveti Frančišek Asiški. - da tradicija krašenja božičnega drevesa prihaja iz 

Nemčije (menda naj bi prvo smrekico okrasil Martin Luther). - da se je, čeprav v 

jaslice navadno postavljamo hlevček, Jezus najverjetneje rodil v votlini. - da Sveto 

pismo govori o modrih vzhoda, nikjer pa ni omenjeno, da bi bili trije in da bi bili 

kralji. 

 

v ljubezni, kot zažari žlahtni kamen, če se vanj ujame sončni žarek. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 20. december 

4. adventna nedelja 

Vincencij Romano, duh. 

  † Dragica Tomplak (obl.) 

  †† Zdovc, Korent, Turk in Pirnat 
  † Ana Hrašan (gr. 5) 
  za žive in †† župljane in dobrotnike 

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

  † Ana Hrašan (gr. 6) 

  † Danijela Verbič (pogrebna) 

  † Albin Šket (obl.) 

TOREK, 22. december 
Frančiška Carbini, r. ust. 

  † Martin Čečko (8. dan) 

  † Ana Hrašan (gr. 7) 

  Za duše v vicah 

SREDA, 23. december 
Janez Kancijan, duhovnik 

  † Franc Plajnšek (obl.) 

  † Boštjan Safran (obl.) 

  † Janko Gartner 

  † Ana Hrašan (gr. 8) 

ČETRTEK, 24. december 
Adam in Eva, prastarši 

  † Franc Plajnšek (obl.)  

  † Ana Hrašan (gr. 9) 
  Po namenu 

PETEK, 25. december 
BOŽIČ 

- Gospodovo rojstvo 

  † Justina Kragolnik 
  †† iz družine Kač in Jesenek 

  za žive in †† župljane in dobrotnike 
  † Ana Hrašan (gr. 10) 
  †† iz družine Vrečar in Strnad 

SOBOTA, 26. december 
Štefan, diakon, prvi muč. 

  †† Štefan Tržan in sorodniki 
  Za zdravje 
  † Ana Hrašan (gr. 11) 

NEDELJA, 27. december 
Sveta Družina 

Janez, apostol evangelist 

  Za vse žive in †† sosede 
  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
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