
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beseda o Besedi 

Evangelij današnje nedelje se 
povsem posveti liku Janeza 
Krstnika. Poglejmo, kako se on 
sam predstavi svetu: »Glas 
vpijočega v puščavi: Pripravite 
Gospodovo pot, zravnajte njegove 
steze! Vsaka dolina naj se napolni 
in vsaka gora in hrib naj se zniža. 
Kar je krivo, naj bo ravno in 
razkopana pota naj bodo gladka. 
In vse meso bo videlo Božje 
odrešenje.« Danes vsi iščemo 
preroke. V svetu in v Cerkvi si 
ţelimo prerokov. 

Kdo pa je resnični prerok? Sv. 
Janez Krstnik nam ga pomaga 
odkriti. Kaj je storil predhodnik, 
da ga je sam Kristus imenoval 
»največji med preroki« (prim. Lk 
7,28)? Predvsem je po vzoru 
starih izraelskih prerokov pridigal 
proti zatiranju in druţbeni 
nepravičnosti. Prihodnjo nedeljo 
ga bomo slišali reči: »Kdor ima 
dve suknji, naj ju deli s tistim, ki 

nima nobene, in kdor ima živež, 
naj stori enako.« Tudi 
cestninarjem, ki so pogosto 
izţemali reveţe s samovoljnimi 

 

 

 

zahtevami, pravi: »Ne terjajte nič 
več, kakor vam je ukazano.« 
Vojakom, ki so bili nagnjeni k 
nasilju: »Ne bodite do nikogar 
nasilni in nikogar ne trpinčite« 
(prim. Lk 3,11-14). Tudi besede, 
ki smo jih slišali o gorah, ki naj se 
zniţajo in o dolinah, ki naj se 
napolnijo ter o razkopanih poteh, 
ki naj postanejo gladke, lahko 
naobrnemo na druţbeno 
področje. Danes bi jih lahko 
razumeli takole: »Vsaka 
nepravična druţbena razlika med 
prebogatimi (gore) in zelo revnimi 
(doline) mora biti odstranjena ali 
vsaj zmanjšana; razkopane poti 
podkupovanja in prevar je treba 

zgladiti.«                                             R.C.                                                               

Svetnik tedna:  
Sv. Janez od Križa 

Trpljenje je izvir notranje luči. 
Trpljenje prinaša veliko 
spoznanje, boţje razsvetljenje in 
duhovno uteho. To je osnovno 
načelo sv. Janeza od Kriţa, 

2. adventna nedelja  

 Leto XVII., 
 št. 364, 
 2. adventna 
 nedelja; 

 9.12.2018 



najglobljega mističnega teologa 
novejšega časa, ki ga je Cerkev 
leta 1926 upravičeno počastila z 
naslovom cerkvenega učitelja. 
Trpljenje je okusil ţe v otroštvu. 
Rodil se je 24. junija 1542 v 
mestecu Fontiveros v španski 
pokrajini Kastiliji. Ko mu je bilo 
dve leti, je umrl oče in druţina se 
je srečala z revščino. Mlada vdova 
se je svojim trem otrokom 
posvetila z vso ljubeznijo. Ţelela 
je, da bi se Janez naučil kakšne 
obrti in bi tako pomagal druţini, 
toda nikjer se ni obnesel. Izkazal 
pa se je kot bolniški streţnik v 
zasebni bolnišnici. V bolnikih, ki 
jim je stregel, je videl Kristusa 
samega. Gospodar mu je omogočil 
študij, da bi kot bolniški kaplan 
podpiral svoje domače. Janez pa 
se je odločil za karmeličanski red, 
ker je čutil, da se mora ves 
posvetiti molitvi in kontemplaciji. 
Leta 1567 je bil posvečen v 
duhovnika. Motilo ga je, da se je 
v strogi karmeličanski red 
vtihotapil posvetni duh. Ţe je 
hotel oditi h kartuzijanom, tedaj 
pa je doţivel odločilno srečanje: v 
samostan, kjer je ţivel, je prišla 
karmeličanska redovnica Terezija, 
ki je začela prenovo ţenskega 
karmeličanskega reda po prvotnih 
pravilih. Janez je takoj spoznal, 
da ima opraviti z veliko dušo, 
Terezija pa je v mladem 
redovniku videla velikana boţje 
ljubezni in začutila, da je zato on 
poklican, da prenovi moški 

karmeličanski red. Prenova se je 
začela v majhnem samostanu 
Durvela. Tja je konec novembra 
1568 prišel Janez s skupino 
redovnikov, ki so si ţeleli 
poglobljenega duhovnega in 
redovnega ţivljenja.  

Začela se je reforma bosonogih 
karmeličanov, ki so zaţiveli v 
duhu prvotnih pravil svojega reda. 
Oblekli so preprosto obleko in 
sprejeli novo redovno ime. Janez 
si je izbral ime Janez od Kriţa, 
ker je hotel biti kar najbolj 
podoben Kriţanemu. Kmalu so 
zrasli novi reformirani samostani. 
Duša prenove je bil Janez od 
Kriţa, ki je postal tudi ravnatelj 
prve šole bosonogih 
karmeličanov. Po zgledu mladih 
redovnikov, ki so prišli iz 
Janezove šole, je vedno več 
redovnikov vstopalo v nove stroge 
samostane. To je vzbudilo nemir 
pri tistih, ki so ţiveli po prejšnjih, 
olajšanih pravilih. Vznemirjenost 
je prerasla v sovraštvo in tarča je 
bil Janez, ki so ga vrgli v umazano 
samostansko ječo v Toledu, kjer 
je devet mesecev trpel 
poniţevanja, ţalitve in mučenje. 
Zunanjemu trpljenju se je 
pridruţilo še strašno notranje 
trpljenje. To je izpovedal v 
pesnitvi Temna noč duše. Vendar 
je pri vsem trpljenju ohranil 
notranji mir. Uspelo mu je 
zbeţati iz ječe. Medtem ko je bil 
v ječi, so pristaši reforme 



zmagali. Papeţ Gregor XIII. je leta 
1580 potrdil posebno redovno 
provinco bosonogih karmeličanov. 
Janez se je ves posvetil duhovni 
prenovi in poglobitvi redovnega 
ţivljenja. Bil je začetnik in duša 
reforme, nikdar pa ni postal 
vrhovni predstojnik bosonogih 
karmeličanov. Bil je odličen 
učitelj duhovnosti in na ţeljo 
študentov in profesorjev, naj 
predavanja zapiše, se je odločil 
za izpoved Vzpon na goro Karmel, 
v kateri razlaga, kako se mora 
duša osvoboditi vsake navezanosti 
na stvari, da se more neovirano 
zdruţiti z Bogom (imamo jo v 
slovenskem prevodu, kot tudi 
Temno noč, Duhovno pesem in 
Ţivi plamen ljubezni). Zadnje 
mesece svojega ţivljenja je 
preţivel v samostanu, kjer je bil 
predstojnik do njega zelo surov, 
on pa je s trpljenjem in z 
molitvijo vnašal v samostansko 
ţivljenje mir in ljubezen. Na 
smrtni postelji je še enkrat objel 
in poljubil kriţ in z njim v roki 
umrl, star 49 let. V večni dan je 
vstopil v noči od 13. na 14. 
december 1591. Za svetnika je bil 
razglašen leta 1726. 

Naša oznanila 

 V organizaciji Kolpingove 
druţine Šentilj v Slovenskih 
goricah Vabimo na romanje v 
Salzburg ob 200 letnici znane 
pesmi Sveta noč, ki bo 

15.12.2018. Odhod avtobusa bo 
ob 5.45 iz Košakov – ţupnijsko 
parkirišče.   

 V soboto 8.12.2017 smo imeli 
»večne molitve« - dan 
celodnevnega češčenja 
Najsvetejšega. Hvala vsem, ki 
ste se ustavili v molitvi. 

 S 1. adventno nedeljo smo  
vstopili v novo cerkveno leto in s 
tem tudi v misijonsko leto za 
mesto Maribor. V letu 2019 bo 
namreč po desetih letih v 
Mariboru spet misijon. Obletnica 
je vezana na datum 19.9.1999, ko  
je bil naš ţupnijski zavetnik škof 
A. M. Slomšek prištet k blaţenim. 

Tako za našo ţupnijo 
načrtujemo misijon v tednu od 
Cvetne nedelje do Velike noči 
2019. Na ravni mesta pa se 
bomo vključevali v misijonsko 
dogajanje, ki bo trajalo od 
septembra 2019 do nedelje 
Kristusa Kralja 2019.   

 V zakristiji lahko dobite 
Marijanski koledar.  

 V pripravi na boţični praznik 
prosimo za pomoč pri iskanju 
smrek. Če imate kakšno odveč, 
pokličite g. dekana in jo bomo 
podrli in odnesli v našo cerkev. 
Hvala za pomoč! 

 Danes je v ţupnijski cerkvi 
Janeza Boska na Taboru (nasproti 
Qulandije) ob 15h dekanijska 



revija otroških in mladinskih 
cerkvenih pevskih zborov in 
zasedb. Tudi letos bo naša 
ţupnija sodelovala z našimi 
Slomškovimi malčki.  

Zelo smo ponosni nanje in prav 
bi bilo, da se tudi sami v čim 
večjem številu udeleţimo revije. 
Tamkajšnja ţupnijska cerkev je 
ogrevana, kar je še dodaten 
razlog, da se lepega dogodka 
udeleţimo.   

 

V Bogu je zaspala 
 

Gospa MILICA MESAREC, 

Nazadnje stanujoča v Domu 
Danice Vogrinec na Pobreţju. 

Pogreb je bil v petek 7.12.2018 
ob 14.30h na Pobreţju.  

Gospod, daj ji večni pokoj  
in večna luč naj ji sveti,  

naj počiva v miru,  
amen.   

 

Sv. maše pred nami 
 

 

2. ADVENTNA NEDELJA, 9.12., 
Valerija, mučenka;  
09.00 + starši iz druţine Osenjak 
in Dominko 
 
PONEDELJEK, 10.12.,  
Loretska Mati Boţja;  
19.00 – za zdravje in blagoslov v 
druţini (D.R.) 

TOREK,11.12.,  
Damaz I., papeţ;  
19.00 – za verne duše (darovala 
družina Kopše) 
 
SREDA,12.12.,  
Devica Marija iz Guadalupe; 
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije 
 
ČETRTEK,13.12.,  
Lucija, devica in mučenka; 
19.00 + Franček Štrakl 
 
PETEK,14.12.,  
Janez od Kriţa,  
duhovnik in cerkveni učitelj;  
19.0 + Milica Mesarec (osmina) 
 
SOBOTA, 15.12.,  
Antonija, Krizina  
in druge drinske mučenke; 

- NI SV. MAŠE,  
SMO NA ROMANJU V SALZBURG - 
 
3. ADVENTNA NEDELJA,  
16.12, Adelajda, kraljica; 
09.00 + Franček Vračko 
 
 
 

 Izdajatelj 
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