
 
 
 
 

                   

                

                                  

                                ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                       

                                                                 16. december 2018 

                     

                                                 

NEDELJA 3. ADVENTNA                                

16.12.  
 

ob 7h     za farane                              

ob 8.30   na Pernovem   za +Katico Gjuras, obl.  

ob 10h   za rajne Hriberšek   
               16.00   ORGELSKI KONCERT  

Ponedeljek Viviana                                                 

17.12.                 ob 18h   za +Štefko Krajnc, obl.  

Torek Gacijan                       

18.12         ob 7h     za +Vinka in Marijo Ramšak, obl.  

Sreda Urban                                    

19.12.                                                    ob 7h     za +Antona in Ivano Volf, obl.  

ob 18h   za +Romana Cvikl, osmina  

Četrtek Vincencij                                          

20.12.           ob 17h   na Pernovem   za +Antona Štefančič, obl.  

Petek Peter Kanizij                                            

21.12. ob 18h   za +Vido in ostale Lukančeve, obl.  

Sobota Kvatre                     

22.12.          ob 7h     za +Pepco Tepeš, obl.       

NEDELJA 4. ADVENTNA                                

23.12.  
 

  

ob 7h     za farane                              

ob 8.30   na Pernovem   za +Verico in Anico Šuper, obl.  

ob 10h   za +Jožefa in Jožefo Podvršnik, obl.  
 



               

 

                   3. ADVENTNA NEDELJA      
 

 

                                                                                 

                                                                                                                                                               

                                                                              

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lk 3,10–18 

ČASNIKAR OB JORDANU 

 

Danes so v navadi intervjuji. Časnikarji raznih uredništev obiskujejo ljudi in jih sprašujejo o tem in onem, 

kar bi bralce in poslušalce utegnilo zanimati.  

Današnji evangelij nam prinaša intervju, ki ga je za časa Tiberija ujel »časnikar« Luka iz Antiohije na 

bregu reke Jordan. Takrat je tam nastopal mogočen prerok. Njegov glas je odmeval po širni pokrajini. 

Množice so se zgrinjale okrog njega in ga poslušale. Ljudje raznih poklicev so ga spraševali, kaj naj 

storijo. Mož se ni izmikal odgovorom. Jasno in odločno jim je dajal navodila za življenje. Nikogar ni 

nagovarjal, naj pride za njim v puščavo, naj se, kot on, oblači v velblodjo kožo in hrani s kobilicami. Ne! 

Vsakdo naj ostane pri svojem poklicu, toda opravlja naj ga dobro in odgovorno in naj se varuje krivice. 

Kako bi govoril ta prerok danes nam? Nič drugače. Poklicev je sicer mnogo več, kot so ji poznali v tistem 

času. Vsi so potrebni in nobenega ne bi zavračal. Vsakomur pa bi dal vedeti, da je njegova prva dolžnost 

delati dobro in se varovati krivice. 

Zdravnikom bi govoril, da je njihov poklic življenje ohranjati, v nobenem primeru pa moriti; učiteljem in 

vzgojiteljem bi naročal, naj mladim vcepljajo ljubezen do resnice, pa naj bo ta na katerikoli strani; 

oblastnikom, naj krotijo nasilneže in ščitijo slabotne; inženirjem in kemikom, naj ne uničujejo narave in 

ne zastrupljajo okolja; sodnikom, naj odmerjajo pravico in se  ne dajo podkupovati; umetnikom, naj pri 

odkrivanju lepote ne prestopajo meja nravnosti; duhovnikom, da je potrebno evangelij oznanjati bolj z 

življenjem kot z besedo … 

Vsem pa bi povedal, naj bodo pripravljeni na prihod nekoga, ki bo imel v roki velnico. Čistil bo svoj 

skedenj in odbiral zrnje. Takrat ne bo dobro biti plevel. 
 

                                                                                                                                                                                   Po: p. F. Cerar: Evangelij na prepihu 

 

 

 

 

 

 

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.«  
Tako je torej Janez še z mnogimi  

drugimi opomini oznanjal  
ljudem evangelij. 

 
(Lk 3,15–16.18) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Naslednjo nedeljo bodo skavti že tradicionalno ponesli Luč miru iz Betlehema 

tudi v našo župnijo. Sodelovali bodo pri vseh sv. mašah in imeli s seboj tudi sveče. Del 

vašega daru gre, kot običajno, v dobrodelne namene. Vabljeni, da plamen ponesete v 

svoje domove. Delimo plamen – zanetimo mir. 

 

* Naš Mešani cerkveni pevski zbor vas vabi, da pridete pol ure pred polnočnico   

k župnijski cerkvi, kjer bodo peli najbolj znane božične pesmi.  

 

* Vaščani in PGD Drešinja vas ter Turistično društvo Petrovče vabijo na razstavo 

»JASLICE SAVINJSKE DOLINE«, ki bo od 16. decembra do 2. januarja 2019         

v gasilskem domu v Drešinji vasi. Otvoritev razstave z blagoslovom razstavljenih jaslic 

bo v nedeljo, 16. decembra, ob 16. uri.  

Razstava bo odprta še 23., 25., 26., 30. decembra in 1. januarja od 10. do 18. ure.  

Ostale dni v tem času je možen ogled po dogovoru na tel. 031 230 021.  
 


