
 
 
 
 
 

                   

                                             

                                ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                    

                                                                 11. december 2022  

             
          

NEDELJA TRETJA ADVENTNA                                                        

11.12.  
 

                              

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Katico Gjuras, obl.  

10.00   za +Franca, Alojza, Ivana in starše Golčer                                       

Ponedeljek Devica Marija iz Guadalupe                        

12.12.                18.00   za +Vido Lukanc, obl., in vse Lukančeve                                                                                   

Torek Lucija                                                       

13.12.     18.00   za +Jožefa in Rozalijo Ašenberger, obl.  

Sreda Janez od Križa                         

14.12.                                                 18.00   za +Luco Vidovič                       

Četrtek Marija Krizina in druge mučenke                        

15.12.         18.00   za +Ano Pavlič, 30. dan  
      - po maši prvo srečanje članov novega Župnijskega pastoralnega sveta  

Petek Adelajda                                             

16.12. 18.00   za +Štefana Centrih, Marčakove in Podgorškove  

Sobota - kvatre                                       

17.12.                8.00     za +Štefko Krajnc, obl.                                 
            15.00   - spovedovanje  

              17.00   - božični koncert  

NEDELJA ČETRTA ADVENTNA                                                        

18.12.  
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Jožico Siter  

10.00   za +Pepco Tepeš, obl.                                                            
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EEVVAANNGGEELLIIJJ  

Janez Krstnik sprašuje o Kristusu 

Iz svetega evangelija po Mateju  

Tisti čas je Janez v ječi slišal o Kristusovih delih in ga je po svojih učencih, ki jih je 

poslal k njemu, vprašal: »Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?« Jezus 

jim je odgovóril in dejal: »Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite: slepi 

spregledujejo, hrômi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi vstajajo, ubogim se 

oznanja evangelij; in blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj.« 

Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu: »Kaj ste šli gledat v 

puščavo? Trs, ki ga veter maje? Ali kaj ste šli gledat? Človeka, mehko oblečenega? 

Glejte, tisti, ki se mehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Kaj torej ste šli gledat? 

Preroka? Da, povem vam, več kot preroka. Ta je tisti, o katerem je pisano: Glej, svojega 

glasnika pošiljam pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot pred teboj. Resnično, 

povem vam: Med rojenimi od žená ni vstal večji od Janeza Krstnika, vendar je 

najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega.« 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mt 11,2–11 

SLEPI SPREGLEDUJEJO 

 

Ustavimo se danes pri drobnem izseku, dejstvu, ki nam ga v evangeljskem odlomku približa 

Matej, ki pravi, da Jezus naroča, naj Janezu sporočijo, da ob njem »slepi spregledujejo«. 

Slepota je bila nekoč in je tudi danes prisotna. 

Slepa sta novoporočenca, ki pričakujeta, da se bo dalo v zakonu sladko živeti samo od lepote, 

mladosti, telesne ljubezni, zdravja in zaslužka. 

Slepi so starši, ki mislijo, da je mogoče otroka osrečiti in pripraviti za življenje s kopičenjem 

igrač in zadovoljevanjem njegovih želja in željic. 

Slepi so vsi, ki upajo, da bodo uspešno gospodarili in poslovali z nepokritimi menicami, s 

prejemanjem plač, ki niso zaslužene, z obilnim jemanjem tam, kamor so malo vložili. 

Slepi smo vsi, ko se pritožujemo nad onesnaženim okoljem, a sami iz dneva v dan na različne 

načine zastrupljamo sebe, druge, zrak, zemljo, vodo … 

Slepi smo, ko očitamo državnim in verskim poglavarjem, zakaj ne naredijo več za mir, če pri 

tem sami živimo z nemirom v srcu, z neslogo v družini, v prepiru z okolico. 

Znak slepote je verovati, da nam bo na svetu samo zato in takrat lepše, ko bomo imeli več 

strokovnjakov in učenjakov ter več strojev, računalnikov, robotov in sploh snovnih dobrin. 

Slepi smo kristjani, ko mislimo, da je Bogu všečno naše obhajanje božiča ob polni mizi, pri 

topli peči in v prijetni družbi, če nismo nobenemu potrebnemu pomagali pogrniti njegove 

mize, nobenemu premraženemu zakurili peči in nobenemu osamljenemu stisnili roke. 

Kdo ve, če nismo slepi tudi mi, ki pridigamo evangelij. Oznanjamo ga ubogim, a so naša 

bivališča, naša jedila, naša oblačila preveč podobna kraljevskim in premalo tistim, ki jih je 

nosil Janez Krstnik. Vsekakor se zavedam, da med te slepce spadam tudi sam. Pomagajmo 

(še posebej v tem adventnem času) drug drugemu odpirati oči.   

Po: p. F. Cerar 

  

 

  



 

 

 

* V četrtek (15.12.) bo po maši, ob 18.30, v župnišču prva seja novega 

Župnijskega pastoralnega sveta. Vsi, ki ste bili izvoljeni, boste dobili vabilo. Večina 

vas je ostala še od prejšnjega ŽPS. Prav je, da pridemo malo skupaj še pred prazniki.   

* Priložnost za spoved bo v soboto v tem tednu ob 15. uri. Če bodo pevci v tem 

času pripravljali za koncert, bo spovedovanje v kapeli v župnišču. Spovedoval bo 

župnik iz Šempetra.  

* V soboto, 17. decembra, ob 17. uri vabljeni na BOŽIČNI KONCERT v župnijsko 

cerkev.    Mešani cerkveni pevski zbor organizira ta koncert v sodelovanju z otroškim 

in mladinskim cerkvenim pevskim zborom ter s skupino Ad hoc in Šrangarji.  

 

* Skavti zopet med nas prinašajo Luč miru iz Betlehema, letos pod geslom ''Vstani 

in sveti!'' Povabljeni, da jo ponesete v vaše domove v nedeljo, 18.12. po vsaki sveti 

maši. Na voljo bodo svečke in vložki, darove zbiramo v košarico. 

 

 

 

 

 

 


