ŽUPNIJE GALICIJA
15. december 2013

NEDELJA

3. ADVENTNA

15.12.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za oba Jožeta in Ano Štefančič, obl.
ob 10h za +Štefko Krajnc, obl.

Ponedeljek

David

16.12.

ob 18h za +Vido Lukanc, obl.

Torek

Viviana

17.12.

ob 7h

Sreda

Vunibald

18.12.

ob 18h za +Karla Lobnikar, osmina

Četrtek

Urban

19.12.

ob 8h

Petek

Vincencij

20.12

ob 18h za +Zinko ter starše Vrhovnik in Naraks

Sobota

Peter Kanizij – kvatrna sobota

21.12.

ob 7h

NEDELJA

4. ADVENTNA

22.12.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Ivana Štajner, obl.
ob 10h za +Pepco Tepež, obl.

za +Martina Golavšek

na Pernovem za +Antonijo in Franca Mirnik

za + Džura Sabadžija, obl.

MISLI OB 3. ADVENTNI NEDELJI

ADVENT –
USPOSABLJANJE ZA
ŽIVLJENJE
Kdor zreducira advent le v časovni
okvir, ta je božič v osnovi napačno
razumel – in pravega božiča ne bo
mogel praznovati. Advent hoče biti
več kot čas, več kot tedni pred svetim
večerom. Advent je priprava na
življenje.
Vse podobe in simboli, ki so bili
prvotno povezani z adventom, nas
opozarjajo na to – in adventne pesmi
so pesmi upanja in hrepenenja. In tega
hrepenenja po življenju ne smemo
omejiti na nekaj tednov letu, ki so
povrhu še prežeti s pretirano
dejavnostjo in hitenjem. Adventno
živeti – 365 dni v letu!
Pa vendar potrebujemo prav ta čas, te adventne tedne. V vsakdanu
vedno znova izgubljamo svoje hrepenenje – tako potrebujemo ta čas,
Božjo besedo pri mašah, svetlobo svečk in adventne pesmi, da se
spomnimo na to, kaj bi lahko bilo. Potrebujemo advent, da se
naučimo adventno živeti – da se iz pustolovščine adventa kaj
naučimo za pustolovščino življenja. Potrebujemo konkretni praznik,
potrebujemo te tedne, da se vedno znova uvajamo v takšno
življenjsko držo in naravnanost.
To, kar v teh dneh živimo, nam naj pomaga, da enajst mesecev leta
preživimo v tem duhu. In prav v tem je sreča adventa – zato ga ne
smemo izpustiti, da bi nam kar tako pobegnil!
Andrea Schwarz

*
V nedeljo, 22. decembra, bo ob 15. uri v župnijski cerkvi
BOŽIČNI KONCERT, ki ga prireja naš cerkveni mešani pevski zbor. Sodelujeta
mladinska skupina in cerkveni otroški pevski zbor. – Vstopnine ni, priporočajo pa se za
prostovoljne prispevke.
*
Priložnost za adventno spoved bo na soboto pred 4. adventno nedeljo (21.12.)
ob 15. uri v župnijski cerkvi. Prideta spovednika iz Gotovelj in Šempetra.
V tem tednu bo tudi spoved za otroke v času verouka.
Kjer imate doma bolnika, ki želi prejeti obhajilo pred prazniki, prosim, da me
obvestite.

*
Vaščani in PGD Drešinja vas ter Turistično društvo Petrovče vabijo na
10. razstavo JASLICE SAVINJSKE DOLINE – od 15. decembra do 1. januarja
v gasilskem domu v Drešinji vasi. Blagoslov razstavljenih jaslic bo danes ob 16. uri.
Razstava bo odprta 15., 22., 25., 26. In 29. decembra od 9. do 19. ure.
*
Kot vsako leto, bodo tudi letos skavti stega Prebold–Polzela 1 prinesli LUČKO
MIRU IZ BETLEHEMA v našo župnijo. Tako bodo v nedeljo, 22. decembra,
sodelovali pri svetih mašah, po njih pa delili sveče s plamenom.
*
Na božič bo ob 16. uri v cerkvi sv. Jožefa nad Celjem božični koncert z
naslovom Božič s Slovenskim oktetom. Vstopnice (12 €) so na voljo na recepciji
Doma sv. Jožef Celje.

*
OBVESTILO RADIA OGNJIŠČE:
Po 28. novembru smo vstopili v jubilejno leto - v dvajseto leto Radia Ognjišče, ki ga
bomo zaznamovali z mnogimi programskimi poudarki in tudi dogodki. In eden izmed
prvih bo molitveno silvestrovanje, ki ga pripravljamo 31. decembra od 21.ure do 1.00 v
kapeli oz. cerkvi Zavoda sv. Stanislava. Bo tudi prenos po radiu. Ob polnoči - na
začetku novega leta - bo sveta maša, ki jo bo daroval br. Štefan Kožuh, vikar
kapucinskega reda.

