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Rojstvo Janeza Krstnika 

Gospodov dan z Besedo: Sv. Janez Krstnik 

Iz 49, 1-6; Apd 13, 22-26; Lk 1, 57-66 

1. Praznik rojstva Janeza Krstnika tokrat obhajamo na nedeljo, na dan torej, ki ga 
opredeljujem kot Gospodov dan, dan Gospodovega vstajenja, dan, ki tudi nas 
vedno znova spominja, da smo na poti k svojemu lastnemu vstajenju, dan, ko 
smo z našo skupno sveto daritvijo še posebej blizu Bogu in začutimo, da je tudi 
Gospod blizu nam, dan, ko se z velikim zaupanjem obračamo na Gospoda, ki ga je 
današnji sveti godovnjak svojim učencem predstavil kot Jagnje božje, ki odjemlje 
grehe sveta. Praznujemo god človeka, ki ga je Gospod sam "kanoniziral", ko je o 
njem rekel: Med rojenimi od žena ni večjega, kakor je Janez Krstnik, vendar je 
najmanjši v božjem kraljestvu večji od njega. 

2. Evangelij današnjega bogoslužja nam posreduje dogajanja ob Janezovem 
rojstvu, ki so vzbujala začudenje in porajala vprašanja. Njegov nemi oče Zaharija 
je spet spregovoril, zapel je hvalnico Gospodu, ki jo še danes vsak dan 
ponavljamo pri molitvenem bogoslužju (brevirju duhovnikov in redovnikov): ti 
dete boš prerok Najvišjega, po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, ki nas bo 
obiskal po svojem prisrčnem usmiljenju. Sorodniki, ki so se po rojstvu zbrali, so se 
spraševali: Kaj neki bo iz tega otroka; Gospodova roka je z njim! 

3. Kot odraslega moža vidimo Janeza ob Jordanu. Njegov glas je jasen, prodoren, 
množice začutijo, da po njem Gospod sam vabi k spreobrnjenju, k drugačnemu 
življenju. Zbuja vest premnogih, pa jih to ne odvrne, da ga ne bi poslušali in 
prejemali njegov krst pokore. Jasna in razumljiva je njegova beseda: Kdor ima 
dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene, kdor ima živež, naj stori enako. Ne 
bodite nasilni, nikogar ne trpinčite. Tako Janez postane glas tisti, ki ne morejo 
govoriti, branilec zatiranih ljudi, zagovornik revnih. Ljudje z zaupanjem 
prihajajo k njemu: zaslutijo, da se po Janezu ljudem približuje tako zaželeno in 
pričakovano odrešenje. 

4. Kako odločen, pokončen, neupogljiv je Janez v svoji besedi. Ljudem, ki so "na 
položajih", se imajo za pravične in na druge gledajo zviška, zakliče: gadja zalega, 
obrodite vendar sad spreobrnjenja; razvratnemu kralju Herodu brez pomišljanja 
pove v obraz: ni ti dovoljeno imeti žene svojega brata. Pri njem ni strahu, ko se je 
treba zavzeti za pravico in resnico, kot da iz njega govori beseda, ki jo je kasneje 
izrekel apostol Peter: Boga je treba bolj poslušati kot ljudi. 

5. Ob Krstnikovem godu se kar sam od sebe ponuja misel in prošnja: da bi bilo v 
meni, v nas, več odločnosti, več prizadevnosti za vse, kar je božje, kar je prav 
zaradi tega v dobro tudi nam.  

Iz knjige p. Metoda Benedika Gospodov dan z Besedo 

MAŠA ZA DOMOVINO  

V počastitev dneva državnosti nas škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek vabi k sveti 
maši za domovino, ki bo v ponedeljek, 25. junija ob 19. uri v celjski stolnici. 

SV. PETER IN PAVEL, 29. junij  

Praznik apostolov Petra in Pavla je dan duhovniških posvečenj. Letošnji 
novomašnik iz celjske škofije je Ivan Šumljak iz župnije Zibika. 
Mašniško posvečenje bo v petek, 29. junija 2012, v celjski stolnici ob 16. uri. 
Nabirka ta dan je tako imenovani Petrov novčič in jo toplo priporočamo. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 24. junij 

Rojstvo Janeza Krstnika - 
kres 

Romuald, mučenec 

   800    †† Jože in Leopoldina Srebotnjak 
  930    † Jelko Voler in †† Matko 
1800  †† Franci (obl.) in starši Lemut 
1030  Trem.: †† Jakob Strnad in Ferdinand Vrečar 

PONEDELJEK,25. junij 
Doroteja - Dan državnosti 

   800    † Alojzija Perčič (gr. 29) 
1800  † Anton Jovan 

TOREK, 26. junij 
Jožef Marija Escriva 

    800   v dober namen  
1800   †† Terezija in Ladislav Gabršek 

SREDA, 27. junij 
Ema Krška, kneginja 

  800   po namenu 
1800   za dušno in telesno zdravje 

ČETRTEK, 28. junij 
Irenej Lyonski, škof, mučenec 

   800    po namenu 
1800  po namenu 

PETEK, 29. junij 
Peter in Pavel, apostola 

    800    po namenu 
1800   † Janez Podpečan in sorodniki 

SOBOTA, 30. junij 
Prvi muč. rimske Cerkve 

    800   po namenu 
1800   † Janko Babič 

NEDELJA, 1. julij 

13. nedelja med letom  
- nedelja Slovencev po svetu 

Oliver, škof, mučenec 

   800    † Dragica Tomplak 
  930    †† Blaž in Amalija Čater, Magda Kunštek 
1800  po namenu 
1030    Tremerje: za župljane in dobrotnike 
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