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                                                                  9. december 2018 

                     

                                                 

NEDELJA 2. ADVENTNA                                

09.12.  
 

ob 7h     za farane                              

ob 8.30   na Pernovem   za Antona, Ano in Jožeta Veber  

ob 10h   za rajne Reharjeve   

Ponedeljek Loretska Mati Božja                                     

10.12.                 ob 18h   za +Antonijo in Martina Podpečan, obl.  

Torek Damaz                         

11.12         ob 7h     za +Frančiško Kušar  

Sreda Devica Marija iz Guadalupe               

12.12.                                                    ob 7h     za +Ano Kos                           

Četrtek Lucija                                             

13.12.           ob 8h    na Pernovem   za +Jožefa in Rozalijo Ašenberger, obl.  

Petek Janez od Križa                                   

14.12. ob 18h   za +Ivana, Geliko in Ivico Videnšek  

Sobota Drinske mučenke     

15.12.          ob 7h     za +Franca Krulec            
                15.00    spovedovanje v župnijski cerkvi  

NEDELJA 3. ADVENTNA                                

16.12.  
 

  

ob 7h     za farane                              

ob 8.30   na Pernovem   za +Katico Gjuras, obl.  

ob 10h   za rajne Hriberšek   
               16.00   ORGELSKI KONCERT  
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Lk 3,1–6 

KRST SPREOBRNJENJA V ODPUŠČANJE GREHOV 

 

Janez oznanja krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov. Kaj je greh? Kaj odpuščanje? Kaj spreobrnjenje? 

Greh je dejanja, ki ga človek stori, čeprav ve, da ga ne bi bil smel. Ko ga stori, ga vznemirja glas vesti in 

tlači občutek krivde. Pekoča vest in občutek krivde sta za verne eden od dokazov, da zares biva Nekdo, ki 

je nad njimi, ki jim v srcu govori in daje vedeti, da so za svoja dejanja odgovorni. 

Mnogi neverni pravijo, da ni nikogar, ki bi jim v srcu govoril in ki bi mu bili za svoja dejanja odgovorni. 

Ne priznavajo ne greha ne krivde. Tajijo, da bi jih za kaj opominjala vest. Ko pa vidimo druge, kako se 

trudijo pošteno živeti, težko verjamemo, da bi to počeli, če jih ne bi k temu navajal glas vesti. In ko 

vidimo še druge, kako se pehajo za užitke ter omamljajo z raznovrstnimi »drogami« sodobnega časa, 

sklepamo, da je to njihov način, kako prevpiti glas vesti. 

Janez oznanja v odpuščanje grehov krst spreobrnjenja. Ta krst obsega priznanje grešnega dejanja, 

obžalovanje tega dejanja, hotenje, da do takšnih dejanj ne bo več prihajalo. Vsi verski obredi in vse vrste 

duhovnosti človeka samo toliko resnično osvobajajo, kolikor ga vodijo k spoznanju in priznanju, da se je 

z grehom ločil od Boga, ki pa je pripravljen vsako ločitev odpustiti, če človek greh prizna, ga obžaluje ter 

pokaže voljo za poboljšanje. Samo to je krst spreobrnjena v odpuščanje grehov, samo tako se je mogoče 

znebiti občutka krivde in si pomiriti vest. 

Čeprav je Janez v puščavi, ga samo tisti ne sliši, ki ga noče. 
 

Po: p. F. Cerar: Beseda da Besedo 

 

 

 

 

 

V petnajstem letu vladanja cesarja  
Tiberija, ko je bil Poncij Pilat  
upravitelj Judeje in Heród  
četrtni oblastnik Galileje,  

njegov brat Filip pa  
četrtni oblastnik Iturěje  

in Trahonítide ter Lizánija  
četrtni oblastnik Abilene  

in ko sta bila vélika duhovnika 
Hana in Kajfa, je v puščavi prišla  

Božja beseda Janezu,  
Zaharijevemu sinu.  

Prehodil je vso  
jórdansko pokrajino in oznanjal  

krst spreobrnjenja  
v odpuščanje grehov,  

kakor je pisano v knjigi govorov  
preroka Izaija:  

»Glas vpijočega v puščavi: 
Pripravite Gospodovo pot, 
zravnajte njegove steze!« 

 
(Lk 3,1–4) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na božično praznovanje se pripravljamo s štirimi adventnimi tedni. Adventni čas nas 

vabi, da bi se odprli svojemu hrepenenju in tako pričakali Gospodov prihod. Toda 

dandanes je čakanje za mnoge nesprejemljivo. Zato so advent preoblikovali v 

podaljšani božični čas, in tako z božičem skoraj nimajo več kaj početi: od predolgih 

(materialnih) priprav nanj so popolnoma izčrpani. Mnogi celo bežijo pred božičem v 

južne kraje. 

Že vse od otroštva je božič zame prav poseben praznik, 

ki sem ga vedno težko pričakoval. Po pripravah skozi 

adventni čas sem božič vedno doživel kot izpolnitev, kot 

vrhunec leta. Zato bi rad povabil tudi tebe, da bi morda 

že letos praznoval božič zavestneje, da bi si prav v teh 

dneh vzel čas za pravo skrivnost našega življenja, za 

rojstvo, ki naj bi se zgodilo v vsakem izmed nas. 

Naj v tem adventnem času Božja beseda nagovarja tvoje hrepenenje in ti pokaže, kako 

in s čim ga lahko potešiš. 
Anselm Grün 

 

 

 

 

 

* Priložnost za božično spoved bo letos en teden prej kot 

običajno, ker spovednika ne moreta priti teden pozneje. Tako bo 

spovedovanje v soboto pred   3. adventno nedeljo, 15. decembra ob 

15. uri.  

 

* Božični koncert v naši župnijski cerkvi bo letos malo 

drugačen. Naš organist Jan Grobelnik bo imel ORGELSKI 

KONCERT, ki bo delno kombiniran tudi z drugimi inštrumenti. To bo prvi takšen 

koncert pri nas. Koncert bo na 3. adventno nedeljo, 16. 12., ob 16. uri. 
Vstop je prost.  

 

 


