ŽUPNIJE GALICIJA
14. december 2014

NEDELJA

TRETJA ADVENTNA

14.12.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Katico Gjuras, obl.
ob 10h za +Geliko in Ivana Videnšek

Ponedeljek

Bl. Drinske mučenke

15.12.

ob 18h za +Štefana Centrih ter Novakove in Podgorškove

Torek

Adelajda

16.12.

ob 17h na Pernovem za +Marijo Pernovšek, osmina

Sreda

Viviana

17.12.

ob 7h

Četrtek

Vunibald

18.12.

ob 8h

Petek

Urban V.

19.12.

ob 18h za +Štefko Krajnc, obl.

Sobota

Vincencij

20.12.

ob 7h

NEDELJA

ČETRTA ADVENTNA

21.12.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za oba r. Jožeta Štefančič, obl.
ob 10h za +Ivanko Žolnir
ob 15h BOŽIČNI KONCERT

za +Martina Golavšek
na Pernovem za +Anico in Verico Šuper

za +Zinko ter starše Vrhovnik in Naraks

*********************************************************

OB EVANGELIJU 3. ADVENTNE NEDELJE

Lk 1,47–50.53–54 in Jn 1,6–8.19–28

KRISTUS ŠE VEDNO POTREBUJE PRIČEVALCE
Janez Krstnik je »prišel zaradi pričevanja, da bi pričeval o
luči« (Jn 1,7). Za Kristusa je pričeval s spokornim življenjem
in s skromnostjo, saj pravi v evangeliju: »Jaz nisem vreden,
da bi mu odvezal jermen na sandali!« (Jn 1,27) in trdi, da on
samo pripravlja pot večjemu od sebe.
Sedaj smo mi na vrsti, da pričujemo. Za številne današnje ljudi
je Kristus meglena in oddaljena osebnost, zato potrebuje
pričevalcev, ljudi, ki bodo živeli po njegovem nauku. Samo po
pričevalcih bo mogoče prepoznati Kristusov obraz. Besede
današnjega evangelija imajo prav: »Med vami stoji on, ki ga
ne poznate« (Jn 1,26). Kristus še vedno potrebuje pričevalcev,
ki ga bodo naredili razpoznavnega drugim ljudem.
Janez Krstnik je ljudem naročal: »Zravnajte Gospodovo pot«
(Jn 1,23). Res je, da Bog prihaja k nam, a se mu moramo tudi mi bližati, sicer se naše
poti nikoli ne bodo srečale. Vedno moramo negovati pot, ki vodi do Gospoda. Če po
poti nihče ne hodi, se zaraste in težko se bo kdo odločil zanjo. Če dolgo nihče ne hodi,
se ob njej naseli strupenjad in bali se bomo iti po njej. Naša pot do Boga vodi tudi po
molitvi, zakramentih in dobrih delih. Če je ne ubiramo, se zaraste in ob njej se naselijo
nevarne divje živali. Težko se bomo zopet odpravili po njej.
Adventni čas je nova priložnost, da to pot očistimo in obnovimo. In kako je molitev
povezana s pričevanjem? Kdor ne moli, ne more pričevati. Stik z Bogom v molitvi,
maši in zakramentih nas mora voditi v to, da bomo z življenjem pričevali za Kristusa.
Ponižno molimo, da bi zmogli pričevati za Kristusa.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

*
Priložnost za adventno spoved bo na soboto pred 4. adventno nedeljo (20.12.)
ob 15. uri v župnijski cerkvi. Prideta spovednika iz Gotovelj in Šempetra.
*
LUČ MIRU IZ BETLEHEMA bodo skavti in taborniki prinesli prihodnjo
nedeljo (21.12.) k vsem trem mašam. Izkupiček za sveče bodo dali v dobrodelne
namene.

*
Na 4. adventno nedeljo (21.12.) bo ob 15. uri v župnijski cerkvi božični koncert,
ki ga prireja naš cerkveni mešani pevski zbor. Nastopali bodo vsi trije naši cerkveni
pevski zbori. Gosta bosta glasbenika Majda in Marjan Petan.
Vstopnine ne bo, priporočajo pa se za prostovoljne prispevke. – Lepo vabljeni!

