ŽUPNIJE GALICIJA
12. december 2021

NEDELJA

3. ADVENTNA

12.12.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Katico Gjuras, obl.
10.00 za +Ivana in Anico Grebovšek

Ponedeljek

Lucija

13.12.

18.00 za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger, obl.

Torek

Janez od Križa

14.12.

18.00 za +Gustija in Ivanko Brežnik

Sreda

Drinske mučenke

15.12.

18.00 za +Borisa Golavšek

Četrtek

Adela

16.12.

17.00 na Pernovem za +Antona Štefančič, obl.

Petek

Janez de Matha

17.12.

18.00 za +Džura Sabadžija, obl.

Sobota

Vunibald

18.12.

8.00

NEDELJA

4. ADVENTNA

19.12.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Vero, Ano in Franca Šuper
10.00 za +Izidorja Jelen, obl.

za +Štefko Krajnc, obl.
15.00 – spovedovanje v župnijski cerkvi

3. ADVENTNA NEDELJA

Evangelij
PRIPRAVIMO SE NA ODREŠENJE
Iz svetega evangelija po Luku
Tisti čas so množice spraševale Janeza: »Kaj naj storimo?«
Odgovarjal jim je: »Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima
nobene, in kdor ima živež, naj stori prav tako.« Tudi cestninarji so se
prišli krstit in so mu rekli: »Učitelj, kaj naj storimo?« Odvrnil jim je:
»Ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano.« Spraševali so ga tudi
vojaki: »In mi, kaj naj storimo?« Rekel jim je: »Nikomur ne grozite
in nikogar ne izsiljujte, ampak bodite zadovoljni s svojo plačo.« Ker
pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o
Janezu, če ni morda on Mesija, je Janez vsem odgovóril: »Jaz vas
krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene, in jaz nisem vreden, da
bi mu odvezal jermen njegovih sandal; on vas bo krstil s Svetim
Duhom in ognjem. Velnico ima v roki, da bo počistil svoje mlatišče in
spravil žito v svojo kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.«
Tako je torej Janez še z mnogimi drugimi opomini oznanjal ljudem
evangelij.

Tretja svečka na adventnem vencu nas
skupaj z Janezom Krstnikom nagovarja k
dobroti in vsakršni strpnosti do sočloveka.
Mar ni prav čas, ki ga je zaznamoval
korona virus, poln izzivov tudi za nas
kristjane? Pripravljamo se na Njegov
prihod med nas. Naj se Dete rodi med
potrpežljive, vesele, radostne in upanja
polne ljudi Primaknimo svoj plamenček v
srcu k temu, da bo lahko toplina objela ta
naš svet.

Lk 3,10–18

VESELJE IN BLAGO SRCE
Današnji berili nas spodbujata k veselju in to povabilo tudi utemeljujeta. Prerok Sofonija
potrtemu izvoljenemu ljudstvu kliče: »Vriskaj, sionska hči! Veseli in raduj se iz vsega srca!
Gospod te je rešil obsodbe!« Mogoče se nam zdi pretirano, da bi vriskali od veselja. Pa bi
morali, če bi trdno verovali, da je Jezus naš Odrešenik, ki nas osvobaja in daje našemu
življenju smisel. Gotovo ste že doživeli ali videli, kakšno vriskanje nastane, če nogometaši
dosežejo gol. Med tistimi, ki kričijo, je gotovo vsaj nekaj ljudi, ki so bili pri nedeljski maši.
Tam pa so se držali zdolgočaseno, čeprav se je pred njihovimi očmi dogajalo vse kaj večjega
kot na nogometni tekmi.
Apostol Pavel je vernikom zapisal besede, veljavne za kristjane vseh časov in vseh starosti:
»Veselite se v Gospodu, in to zmeraj; ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota bodi znana
vsem ljudem. Gospod je blizu.« Vzrok ali razlog našega veselja je dejstvo, da je Bog blizu, da
je Jezus naš prijatelj, z nami. To nas spodbuja k dobroti, blagosti. Tam, kjer živimo: v svoji
družini, v šoli, na delovnem mestu, med sosedi moramo znati delovati pomirjevalno.
Človek, ki je tako vesel, da od veselja kar prekipeva, čuti potrebo, da svoje veselje deli s kom
drugim, z vsemi, ki jih sreča. Tako se njegovo veselje pomnoži Saj smo izkustveno doživeli,
kako se naše veselje množi vsakokrat, ko svoje srce odpremo drugim, ko z drugimi delimo
svoje imetje, ko pomagamo pomoči potrebnim. K takšnemu veselju, ki bogati nas in druge,
nas navaja adventni klicar Janez Krstnik. Na vprašanje, kaj naj storimo oprijemljivega,
odgovarja tudi nam, ko govori tistim, ki so prihajali poslušat njegove spokorne pridige ob
Jordanu: »Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki je nima, in kdor ima živež, naj ravna
enako.«
V Malem princu beremo: »Kruh, ki ga delimo z drugimi, ima okus brez primere.« Lahko
rečemo, da ima božanski okus, Božji okus, okus po Jezusu, ki se nam daje, da bi tudi nas
naučil dajanja.
Po: S. Čuk, Misli srca

»ČLOVEK, NE JEZI SE« je geslo letošnje
Luči miru iz Betlehema, ki jo bodo skavti
prinesli tudi v našo župnijo. V nedeljo,
19. 12., bodo sodelovali pri sv. mašah in
imeli s seboj tudi sveče. Vabljeni, da
plamen ponesete v svoje domove.

************************************************
NAROČNINA ZA VERSKI TISK V LETU 2022

DRUŽINA:

130,00

OGNJIŠČE:

35,00

MOHORJEVE KNJIGE (komplet petih knjig):

51,00

