ŽUPNIJE GALICIJA
1. januar 2017

NEDELJA

MARIJA, BOŽJA MATI – NOVO LETO

01.01.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Leopolda in Štefko Koštomaj
ob 10h za +Ferdinanda Videnšek, obl.

Ponedeljek

Bazilij in Gregor Nacianški

02.01.

ob 19h (!) za +Danija in Ivana Kugler ter Žolnirjeve, obl.

Torek

Jezusovo ime

03.01.

ob 7h

Sreda

Angela

04.01.

ob 7h

Četrtek

Emilijana

05.01.

ob 7h

Petek

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. TRIJE KRALJI

06.01.

ob 7h za +Faniko Reher
ob 16.30 na Pernovem za +Rozalijo in Jožeta Ašenberger
ob 18h za +Jožefo Tepeš in Faniko Rebernik, obl.

Sobota

Rajmund

07.01.

ob 7h

NEDELJA

JEZUSOV KRST

08.01 .

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Antonijo Ozvaldič
ob 10h za +Terezijo in vse Vengustove

za +Ivana Šuperger
za +Angelo Jovan
za +Stanislava Cvikl

za +Frančiško Kušar, 30. dan, in +Franca Kušar, obl.

OB NOVEM LETU

In vsi, ki so slišali,
so se čudili temu,
kar so jim povedali pastirji;
Marija pa je vse te besede
ohranila in jih v svojem
srcu premišljevala.
In pastirji so se vrnili in
Boga slavili in hvalili za vse,
kar so slišali in videli,
prav kakor jim je
Lk 2,16–21
bilo povedano.
(Lk 2,18–20)

NAPOLNI SVOJE SRCE Z MIROM
Kdor nastavi bombo, nastavi smrt. Dnevno je nastavljenih tisoče bomb v mislih maščevanja, v občutkih
sovraštva, v obnašanju, ki ponižuje, prizadene in uničuje ljudi. Vsa orožja od sekire do atomske bombe so
izdelki človeške domiselnosti. Velika nevarnost, ki ogroža človeštvo, ne tiči samo v orožju za množično
uničevanje. Tiči v ljudeh samih, v vseh ljudeh, ki verjamejo v nasilje in v pravico močnejšega. Nasilje proti
nasilju pomeni vedno še več nasilja. Spirala brez smisla in brez konca. Preden bomba eksplodira, je vojna že
zdavnaj v teku – v srcih ljudi!
Poskrbi za mir v svojem srcu, drugače ne boš imel nič od miru na svetu. Poskrbi za mir v svoji hiši, drugače
bodo ljudje odraščali v nemiru. Ljudje, ki imajo namreč znotraj prepir, so nevarnost za mir zunaj.
Poti do miru ne gredo preko ulic nasilja. Dnevno so bombe napolnjene: z uničujočimi mislimi, strupenimi
občutki, žaljivimi besedami, podlimi dejanji. Velika nevarnost, ki nas ogroža, tiči v ljudeh samih, v ljudeh,
ki verjamejo v moč in denar, last in nasilje. Kdor hoče vzpostaviti mir v svetu, ga mora najti najprej v srcu.
Napolni svoje srce z mirom. Zavist bogatim te ne obogati. Zagrenjenost zaradi tvoje bolezni te ne naredi bolj
zdravega. Ljubosumnost na tiste, ki jim gre na videz bolje, te ne naredi srečnejšega.
Kjer vlada sovraštvo, išči previden stik. Nekdo te je globoko razočaral in prizadel. V tvoji notranjosti je
velika rana. Nenehno moraš misliti na to. Kako se lahko zaceli? Odpusti! Odpuščanje je najlepši dar. Pusti
vrata za spravo odprta tudi takrat, ko ta drugi morda noče o tem nič vedeti. In preživel boš: v pripravljenosti
na spravo se začenja tvoja rana zapirati in v nenehnem odpuščanju se mir razcveti. Rasti v miru je dober
izziv za tvoje novo leto!
Po: P. Bosmans, V tebi je sreča

Na novega leta dan:
Ljubezen naj bo brez hinavščine. Odklanjajte zlo, oklepajte pa se dobrega. Drug drugega ljubíte z
bratovsko ljubeznijo. Tekmujte v medsebojnem spoštovanju. Ne popuščajte v vnemi, temveč bodite
goreči v duhu, služíte Gospodu. Veselite se v upanju, potrpite v stiski, vztrajajte v molitvi, bodite
soudeleženi v potrebah svetih, gojite gostoljubje. Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo,
blagoslavljajte in ne preklinjajte jih. Veselite se s tistimi, ki se veselijo, in jokajte s tistimi, ki jočejo.
Drug o drugem imejte isto mišljenje, ne razmišljajte o visokih stvareh, marveč se prilagajajte
skromnim. Ne imejte se v svojih očeh za pametne. Nikomur ne vračajte hudega s hudim. Pred vsemi
ljudmi skušajte skrbeti za dobro. Če je mogoče, kolikor je odvisno od vas, živite v miru z vsemi ljudmi.
(Rim 12,9-18)
Nebeški oče, v tvoje roke izročamo leto, ki ga danes začenjamo. Ne
vemo, kaj nam bo prineslo, kako se bo končalo, a zaupamo v tvojo
previdnost.
Naj te slavimo in hvalimo, molimo in poveličujemo ter si
prizadevamo, da bomo vse dni hodili po poti, ki nam jo kaže tvoj Sin
Jezus Kristus, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Po: Družinsko bogoslužje za adventni in božični čas

*

KRATKA STATISTIKA ZA LETO 2016:

KRSTI:
POROKE:
POGREBI:

*

21
2
16

(leto prej 17) – 10 dečkov, 11 deklic
(leto prej 5)
(leto prej 15) – 3 moški, 13 žensk

VAŽNEJŠI DOGODKI V LETU 2016:

8. maj
5. junij
12. junij
14. september
18. september
23. oktober
19. november
19. november
27. november
18. december
23. december

- srečanje otroških in mladinskih cerkvenih zborov – Sv. Jožef, Celje
- slovesnost prvega svetega obhajila
- srečanje otroških cerkvenih zborov na Polzeli
- naš cerkveni mešani pevski zbor poje v Kliničnem centru
v Ljubljani na povabilo bolniškega duhovnika Danija Golavška
- Jan Grobelnik prejme priznanje KS za delo na področju glasbe in
pevskih zborov
- srečanje letošnjih sedemdesetletnikov iz naše župnije pri maši in
pod kozolcem
- koncert otroškega cerkvenega zbora ob peti obletnici ustanovitve
- začetek priprav za vgradnjo toplotne črpalke za župnišče in cerkev
- v preteklem tednu skopali jarke in položili cevi
- božični koncert naših treh cerkvenih pevskih zborov; gostje:
Podoglarji
- začela delovati toplotna črpalka

