
 

 

            ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                               01. december 2013  
 
 
 

NEDELJA 1. ADVENTNA – nedelja Karitas                

01.12.     

 

ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem  za +Dušana Pečnik, obl.               
ob 10h    za +Alojza in Jožefo Podlesnik, obl.   

Ponedeljek Vivijana                                                                                 

02.12.                 ob 18h    za +Franca Novak z Gorice                  

Torek Frančišek Ksaver                                                              

03.12.             ob 7h      za rajne Pliberšek, Cokan in Bürgin  

Sreda Barbara                                                                         

04.12.     ob 7h  za +Frančiško in Franca Pušnik ter Leopolda Jernejc, obl. 

Četrtek     Miklavževanje: Galicija ob 16h, Pernovo ob 17h                                                                                 

05.12.                  ob 8h     na Pernovem  za +Amalijo in Avgusta Pečnik 
                                     ter družini Krušjek in Štamol 

Petek Miklavž (Nikolaj) – prvi petek                                                                       

06.12 ob 18h    za +Ivana in Geliko Videnšek  

Sobota Ambrož – prva sobota                                                          

07.12.          ob 7h      za +Franca in Jožefo Veber                         

NEDELJA Brezmadežno spočetje Device Marije                

08.12. 

 
  

ob 7h      za farane  
ob 8.30    na Pernovem  za +Katico Gjuras, obl.                
ob 10h    za rajne Padarjeve    

 
 



 
 
* Srečanje s sv. Miklavžem bo v četrtek, 5. decembra – v župnijski cerkvi ob 16.,         
v pernovski pa ob 17. uri.  Vstopnice za otroke (5 €) lahko dobite tudi v trgovini 
Košarica – zadnja možnost je še v četrtek dopoldne!   
 
* V okviru Župnijskega pastoralnega sveta želimo ustanoviti SVETOPISEMSKI 
KROŽEK. Prvo srečanje bo v soboto (7.12.) ob 9. uri v župnišču. Vabljeni vsi, ki bi 
radi bolje spoznali Sveto pismo.  
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Pustolovščina, ki se imenuje advent 
 
Kdor hoče razumeti skrivnost božiča, ta potrebuje advent – potrebuje čas, v 
katerem smo povabljeni, da se učimo na novo živeti, da se znova spustimo v 
skrivnost, ki se imenuje življenje. Kdor hoče praznovati božič, ta potrebuje te 
tedne, ki nas spominjajo na to in nas želijo tudi pripraviti na to, kaj božič 
pravzaprav za nas pomeni. Kdor hoče resnično praznovati božič, potrebuje 
pustolovščino adventa, da se božič lahko rodi. 
Advent lahko razumemo in ga primerno 
predstavimo le tako, če ta čas štejemo nazaj od 
božiča. In prav tako kot noče biti božič samo datum 
v našem koledarju, prav tako niso ti tedni pred 
sveto nočjo samo čas od 1. adventne nedelje do 24. 
decembra, niso samo tedni božične peke in 
nakupov, stresa in božične pošte, adventnega 
venčka … 
Šele ko slišiš neizrečeno, ko zaupaš neverjetnemu, ko se premakneš, ko se 
odpraviš na pot. Kdor se bliža pustolovščini božiča, se spusti v pustolovščino 
adventa … 

A. Schwarz, Moj resnični božič 


