
 
 
 
 
 

                   

                                             

                                ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                    

                                                                  1. januar 2023  

             

 
          

NEDELJA MARIJA, SVETA BOŽJA MATI – NOVO LETO                                                  

01.01.  
 

                              

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Vinka, Nežo in Milana Štefančič 

10.00   za +Marijo Cokan, kot osmina                                                    

Ponedeljek Bazilij in Gregor                                    

02.01.                18.00   za +Franca Ašenberger                                                                                                   

Torek Ime Jezusovo                                                 

03.01.     18.00   za +Moniko in Silvota Drev ter duše v vicah   

Sreda Angela                                                                 

04.01.                                                 18.00   za +Adolfa in Antonijo Žolnir in r. Meglajekove  

Četrtek Simeon                                                 

05.01.         18.00   za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger, obl.  

Petek GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – Sveti trije kralji           

06.01. 16.30   na Pernovem   za +Vero in Franca Majer  

18.00   za +Pepco Tepeš in Faniko Rebernik    

Sobota Rajmund                                        

07.01.                8.00     za +Ivana in Anico Grebovšek                                                        

NEDELJA JEZUSOV KRST                                                                      

08.01.       
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Ivana Vodončnik  

10.00   za +Franca in Jožefo Šuperger, obl.                                            
 

  
 



 

        MARIJA, BOŽJA MATI – NOVO LETO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

EEVVAANNGGEELLIIJJ                                                        
 

Našli so Marijo, Jožefa in dete; po osmih dneh so mu dali ime Jezus 

Iz svetega evangelija po Luku  

Tisti čas so pastirji pohiteli v Bêtlehem in našli Marijo, Jožefa in dete, položêno v jasli. Ko 

so to videli, so pripovedovali, kar jim je bilo rečeno o tem otroku. In vsi, ki so jih poslušali, 

so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. 

Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se 

vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo 

povedano. Ko je bilo dopolnjenih osem dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor 

je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Lk 2,16-21 

MARIJINO MATERINSTVO 

 

Marija je o vsem, kar je bilo v zvezi z Jezusom, premišljevala v svojem srcu. Kdo ve, če ne tudi o 

njegovem trojnem rojstvu?  

Prvič se je Jezus rodil iz Očeta v začetku vseh začetkov. Je rojen, ne ustvarjen, Bog od Boga, luč iz 

luči, enega bistva z Očetom, pravi Bog od pravega Boga. Po tem rojstvu je Jezus deležen popolne 

Božje narave. 

Drugo rojstvo je iz Device Marije ter se je zgodilo v določenem času in kraju. Marija je pri tem rojstvu 

odigrala podobno vlogo kot Oče pri večnem rojstvu: po njej si je Jezus privzel polnost človeške 

narave. Jezus ni Bog in človek le na videz, temveč je pravi Bog in pravi človek. Zato smemo po vsej 

pravici imenovati in častiti Marijo kot Božjo mater.  

To drugo Jezusovo rojstvo dobiva svojo dopolnitev v tretjem: Jezus se rojeva v človeških srcih. Po 

stvarstvu v vseh, saj smo vsi ustvarjeni po njegovi podobi, po krstu pa v tistih, ki so določeni za 

posinovljenje. Če bi bil človek le Božja stvar, bi Boga klicali le za Stvarnika. Če bi mu bil le služabnik, 

bi ga klical za Gospodarja. Ker smo po krstu, ko se je v nas rodil Jezus, postali Božji otroci, smemo 

Bogu reči Oče. Ker se je v nas rodil po Marijinem posredovanju, smemo tudi njo imeti za Mater.  

Iz Božjega sinovstva izhaja naša svoboda. Nihče ni bil tako svoboden, kot je bil Jezus. To svobodo deli 

z nami. Izhaja pa tudi naša večnost, saj je po Jezusu naše življenje vključeno v življenje Troedinega. 

Tako smo postali dediči Božje večnosti. 

Otroku, ki ga je Marija rodila, so dali ime Jezus, po naše: Jahve rešuje. Marija je tudi o tem 

premišljevala. Skupaj z Marijo premišljujemo tudi mi – naj se naši src dotakne sporočilo, da »Jahve 

rešuje«. Pojdimo tudi mi z novim letom v naš vsakdanji svet kakor pastirji, ki »so se vrnili ter slavili in 

hvalili Boga«. 
Po: Beseda da besedo 

 

 

                                                                                                           

NOVO LETO 

 

Vsakič, ko vstopamo v novo leto, proslavljamo. 

Mnogi v družbi prijateljev, ob vinu in z ognjemetom. 

Mnogi prešernega srca ali celo razvratno. 

Kakor da je koledarski začetek novega obdobja vreden, da se 

spozabimo. 

Kakor da smemo ponoreti, ker smo življenju odtrgali dodatno leto. 

Drugi spet so otožnega srca. 

Bolečina minulega leta, tako čutijo, se seli v novo. 

Še eno leto muk in trpljenja. 

Osamelosti in potrtosti. 

Samo redki najdejo ob tej priložnosti pot do molitve. 

Do zahvale za prejete darove nebes. 

Do priznanja, da življenje na našem planetu skozi zgodovino in čas usmerja Bog. 

Letom prišteva leto, do dne, ko bo vse naredil na novo. 

Nizanje let je tako najprej spomin, da nas objema življenje, ki se stara. 

Da hodimo, počasi, a vztrajno, proti svojemu zatonu, ki odpira vrata v večnost. 

In da se naša zemlja vrti proti točki, ko je ne bo več. 

Ko bo pripravljeno kraljevsko mesto za prebivanje v njem. 

Tam ni novih let, ker ni ure ne časa,  

ampak je stanje in prostor novega življenja v brezčasni radosti. 

Samo tu na zemlji praznujemo dodajanje let. 

V nebesih pa bomo praznovali večno mladost zunaj slehernega štetja. 

In brez sosledja. 
Vse bo vedno pričujoče in zavedanje bo neminljivo.  
                                                                                                                                                                    Po: P. Millonig, Zasidran v veri 



 

 

 

POMEMBNEJŠI DOGODKI V NAŠI ŽUPNIJI V LETU 2022  

 

 

4. februar Mešanemu pevskemu zboru Galicija (ki je obenem tudi cerkveni 

pevski zbor), je bilo podeljeno Savinovo odličje na področju kulture 

za občino Žalec »za dolgoletno uspešno delovanje na področju 

zborovskega petja in ohranjanje dediščine slovenskih pesmi v 

lokalnem okolju«.  

 

7. marec V tem tednu začnejo delo za obnovo kaplanije. 

 

 

17. april Prvič zapoje »po koronski pavzi« obnovljeni otroško-mladinski 

pevski zbor.  

 

4. junij Slovesnost svete birme. 

 

5. junij Slovesnost prvega sv. obhajila.  

 

24. julij Lepa nedelja v Galiciji: domačin Srečko Reher obhaja jubilej –     

40-letnico mašništva.  

 

14. oktober Končana dela pri obnovi zunanjosti kaplanije.  

 

26. november Koncert skupine QuARTApars v župnijski cerkvi.  

 

27. november Otroci so z adventnimi venčki, ki so jih sami izdelali, zbrali 815 € za 

otroke na Madagaskarju.  

 

17. december Božični koncert v župnijski cerkvi: Mešani cerkveni pevski zbor, 

otroški in mladinski cerkveni pevski zbor, skupina Ad hoc in 

Šrangarji.  

 

26. december 20-letnica Turističnega društva Galicija.  

 

 

V letu 2022 je bilo krščenih 14 otrok, poroke so bile 3, pogrebov je bilo 15. 

 

 

VSEM, KI STE V DUHOVNEM IN MATERIALNEM POGLEDU  

V PRETEKLEM LETU KAJ DOBREGA NAREDILI ZA NAŠO ŽUPNIJO – 

BOG POVRNI IN ISKRENA HVALA  !  


