
 
 
 
 
 
 

                   

                

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                   18. december 2016  

  

 

 

NEDELJA 4. ADVENTNA                                           

18.12.  
 

ob 7h     za farane                                                                         

ob 8.30   na Pernovem  za +Poldeta Koštomaj in Nežo Štajner, obl. 

ob 10h   za +Zinko ter starše Vrhovnik in Naraks  

              ob 15h        BOŽIČNI KONCERT  

Ponedeljek Urban                             

19.12.                 ob 18h   za +Emilijo Koprivec, obl.                     

Torek Vincencij                                 

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

Sreda Peter Kanizij                                

21.12.                                                    ob 18h   za +Antonijo Podpečan, osmina  

Četrtek Frančiška                                          

22.12.           ob 8h   na Pernovem  za +Franca Golčar in njegove starše 

Petek Janez Kancij                                                                                                                                  

23.12. ob 18h   za +Pepco Tepeš, obl.  

Sobota Adam in Eva                                

24.12.          ob 7h     za +Antonijo Ozvaldič  

NEDELJA B O Ž I Č – GOSPODOVO ROJSTVO          

25.12. 
 

  

ob 24h    polnočnica – maša za družino Pečnik in Glušič  

ob 7h     za farane                                                                         

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

ob 10h   za +Ivanko Žolnir, obl.     



                 

                

              OB ČETRTI ADVENTNI NEDELJI    

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mt 1,18–24 

JOŽEF V SLUŽBI ODREŠENJA 

 

Ko pozorno poslušamo današnji evangelij, opazimo, da se je sv. 

Jožef znašel pred popolnoma nerazumljivim dogodkom v katerem 

bi se upravičeno spraševal, kako da se je to zgodilo prav njemu! 

Doživlja, da ga je izdala njegova zaročenka, ki jo je izredno ljubil 

in od katere bi kaj takega najmanj pričakoval. In to se ni zgodilo 

kakšnemu neverniku, ampak njemu, ki je bil »pravičen« (Mt 1,19) 

in se je trudil izpolnjevati Božje zapovedi.  

Številni ljudje po hudih preizkušnjah ne morejo več zaupati v 

Boga, ampak se jih polotijo obup, žalost ali pa skriti občutek 

razočaranja, da jih je Bog »osleparil«. Tak »notranji črv«, ki razjeda človeka, zna izredno težiti ljudi, 

zato poglejmo, kako je v tej preizkušnji ravnal Jožef.  

Bil je nadvse poslušen Božjemu glasu in pozoren na Božja znamenja. Bog mu je spregovoril na 

nenavaden način – po sanjah, in mu ponudil rešitev. Jožef je bil sposoben slišati Božje sporočilo, ker je 

bilo njegovo življenje v temelju naravnano na Boga. Kolikokrat ljudje nismo sposobni slišati Božjega 

sporočila, ker številni glasovi v našem življenju prevpijejo glas Boga. Kako bi ga slišali, ko je vse v 

življenju pomembnejše, kot pa, da bi razbirali in presojali, kaj je prav, kaj je dobro in kaj je Božje. 

Današnji evangelij nosi močno sporočilo: Bog bo poslal Odrešenika, ki pa bo prišel po človekovem 

sodelovanju, po sodelovanju Jožefa in Marije. Zato tudi človek, ki se da v službo Boga, postane 

prinašalec upanja. Pa smo prinašalci upanja v današnjem svetu? Naj bo to naš izziv za uresničitev v teh 

zadnjih dneh pred božičem. 
 

 

 
 

Ko pa je to premišljeval,  
glej, se mu prikaže v 

spanju  
Gospodov angel in pravi:  

»Jožef, Davidov sin,  
ne boj se vzeti k sebi 
Marijo, svojo ženo;  

kar je namreč spočela,  
je od Svetega Duha.  

Rodila bo sina, ki mu daj  
ime Jezus, zakaj on  

bo odrešil svoje ljudstvo  
njegovih grehov.«  

Vse to pa se je zgodilo,  
da se je spolnilo,  
kar je bil Gospod 

napovedal po preroku,  
ki pravi:

 
»Glej, devica bo  

spočela in rodila sina,  
ki se bo imenoval Emanuel, 
kar pomeni: Bog z nami.«  

 
(Mt 1,20–23) 



Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 


