ŽUPNIJE GALICIJA
19. december 2021

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.

Ponedeljek

Vincencij

20.12.

19.00 (!) za +Pepco Tepeš, obl.

Torek

Peter Kanizij

21.12.

18.00 za +Geliko, Ivana in Ivico Videnšek

Sreda

Frančiška Cabrini

22.12.

18.00 za +Vido Lukanc, obl.

Četrtek

Janez Kancij

23.12.

18.00 za +Antona in Ivano Volf, obl.

Petek

Adam in Eva

24.12.

Sveti večer – maša v domu Grmovje

Sobota

BOŽIČ – Gospodovo rojstvo

25.12.

0.00 polnočnica – maša za r. Pečnik, Glušič in sorodnike
7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Štefana Centrih, Marčakove in Podgorškove
10.00 za +Jožefa in Jožefo Podvršnik

NEDELJA

SVETA DRUŽINA – Štefan, prvi mučenec

26.12.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Antona, Ano, Jožeta in Berto Veber
10.00 za dva rajna Štefana Vovk
- po maši blagoslov konj (?)

4. ADVENTNA NEDELJA
Evangelij
ODREŠENIK PRIDE K NAM
Iz svetega evangelija po Luku
Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gore, v mesto na
Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je
Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganílo v
njenem telesu. Elizabeta je polna Svetega Duha na ves glas vzkliknila
in rekla: »Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega
telesa! Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej,
ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem
telesu od veselja zganílo. Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo,
kar ji je povedal Gospod!«

Četrto svečko na adventnem vencu prižigamo že polni pričakovanja.
Kakor je ob Marijinem obisku poskočilo dete v Elizabetinem telesu, tako se naj v naši srcih
prebuja vznemirjenje pred prihodom
Gospoda. Drobno dete, položeno v jasli,
prihaja med nas, da bi spoznali, kako
blizu nam je. Jezus bi rad bil ob nas, v
našem veselju in preizkušnjah. Želi, da
pripravimo svoja srca. Nekaj dni nas še
loči do božične noči. Da bi se bolje
pripravili, ob adventnem venčku v molitvi
te dni tudi mi iskreno pozdravimo mater
našega Odrešenika: »Blagoslovljena, ti
med ženami.«

Lk 1,39–45

POVEZANOST BOGA IN ČLOVEKA
Mnogi modrijani tega sveta prikazujejo Boga kot človekovega tekmeca, konkurenta.
Ko bi bil Bog res to, kar ti napuhnjenci mislijo, se Božji Sin ne bi nikoli učlovečil. Ne
bi delal s človeškimi rokami, razmišljal s človeškim razumom, deloval s človeško voljo,
ljubil s človeškim srcem. Bog in človek sta v krščanstvu tesno povezana, sta prijatelja,
sodelavca – sta nenazadnje kot zakonca.
Kakor ni mogoča prava, nesebična skrb za človeka, ki je ne bi (vede ali nevede)
navdihovala Božja ljubezen, tako tudi ne obstaja resnična svetost, če ni združena s
skrbjo za človeka. To je način delovanja našega Boga. Marksisti, ustvarjalci nikoli
uresničenega raja na zemlji, so kar naprej metali na kristjane krivičen očitek, da je naša
vera »opij«, ker nas odtujuje od vsakdanjih življenjskih nalog. Bolje rečeno: bil bi
krivičen očitek, če bi se trudili živeti po Jezusovem nauku in zgledu. Zdaj pa smo
pogosto res taki, da bi tak očitek zaslužili. Preveč smo zasužnjeni od duha našega časa,
ki je duh brezbrižnosti.
Kristus prihaja na svet. Pisatelj pisma Hebrejcem polaga v njegova usta besede
psalmista: »Glej, prihajam, Gospod, da izpolnim tvojo voljo.« To je jutranja molitev
Odrešenika. To naj bi bila tudi naša jutranja molitev – da bi začeli nov dan s
pripravljenostjo, da izpolnimo, kar Bog pričakuje od nas. Namen molitve je (jutranje,
pred delom, pred študijem ...): da bi razsvetljeni z Božjo lučjo spoznali, kaj je prav, in
da bi okrepljeni z njegovo močjo spoznali, kaj delamo prav in kaj narobe. Neka
italijanska popevka z naslovom Torej daj! ponavlja odpev: »Kaj je prav, to dobro veš,
povej, zakaj pa tega ne storiš?« To se vprašajmo tudi mi zdaj, ko se pripravljamo na
božič. Mogoče še prej na božično spoved.
Po: S. Čuk, Misli srca

Umiri se – vzemi si čas za Boga – začni znova
V teh dneh je tempo vsakdanjika za mnoge hud. Kaj vse je še treba postoriti, organizirati, nakupiti in
zapakirati pred božičem! Nekateri se celo kar pritožujejo: »Samo letamo sem in tja!« In lani sem
prvič slišala nekoliko malodušen komentar: »Včasih je božič prišel kasneje!« Tako ne preseneča,
da kdo očitajoče potoži: »Čas za Boga, za mir? Saj mi niti najnujnejše ne uspe!« Morda zveni
nekoliko sebično, a povedano skriva v sebi tudi nekaj tihega hrepenenja, ker nekako bi pa vendarle
res bilo prav lepo, če bi imeli več časa za tišino, zase, za Boga ... A kam v dnevno rutino naj ga
vrinemo? Kje naj odrežemo še dodatne četrt ure? Da, včasih je težko.
Ampak, mora biti res ravno petnajst minut? Kaj pa če bi rekli minuta ali 20 sekund? Toliko traja,
preden se zažene računalnik, čas pred rdečo na semaforju, čas, preden testenine še enkrat
zavrejo, preden ugasnem kuhalno ploščo, čas, ko v trgovini čakam na blagajni. In v teh drobnih,
kratkih trenutkih lahko Boga enostavno povabim v svoje življenje, se spomnim nanj,
mu s srcem rečem: »Tukaj sem, Bog!« Morda obstaja misel iz psalma ali pesem, ki mi nekaj
pomeni, ki ju lahko v tem času izrečem v sebi. Za trenutek se postavim v Božjo navzočnost, se je
zavem – za to ne potrebujem nujno cerkve ali 15 minut.
Če ima Bog v mojem življenju svoje mesto, potem je ob meni in z mano tudi pri rdečem semaforju,
med kuhanjem testenin ali med zagonom računalnika. Od mene je odvisno, če Bogu v teh kratkih
trenutkih dovolim, da vstopi v moje življenje. In to čisto kratko dejanje – 'postaviti se v Božjo
navzočnost' – lahko včasih zadošča, da spremenim svoj pogled, da globoko vdihnem, zajamem
sapo, se lotim na novo.
A. Schwarz, Divji božič

Cerkveni mešani pevski zbor Galicija
in Mladinski zbor sta nam pripravila
video – kratek koncert z božičnimi
pesmimi. Ker božični koncert v takšni
obliki kot prejšnja leta zdaj ni mogoč,
imamo možnost, s hvaležnostjo
sprejeti njihov dar. Od božičnega
večera naprej se jim lahko pridružimo na YouTube pod naslovom
»mešani pevski zbor Galicija«.

