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NEDELJA 2. PO BOŽIČU                                     

02.01.  
 

                              

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem  za +Jožeta Dolar in sorodnike, obl.  

10.00   za +Angelo Ograjšek  

Ponedeljek Presveto Jezusovo ime                     

03.01.                 18.00   za +Danico Grobelnik                          

Torek Elizabeta Seton                                        

04.01.      18.00   za +Martina in Antonijo Podpečan, obl.     

Sreda Janez Neumann                   

05.01.                                                 18.00   za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger, obl.                             

Četrtek GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – Sveti trije kralji   

06.01.         7.00     za +Jožefo Verdel  

16.30   na Pernovem  za +Štefko Humski  

18.00   za +Pepco Tepeš in Faniko Rebernik      

Petek - prvi petek                                       

07.01.  18.00   za +Marico Dolar                               

Sobota - prva sobota                                 

08.01.                 8.00     za +Antonijo Verdel                                 (r.d.)  

NEDELJA JEZUSOV KRST                                     

09.01.  
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem  za +Blanko Ocvirk, 30. dan  

10.00   za +Franca in Jožefo Šuperger, obl.  
 

 
 
 



2. NEDELJA PO BOŽIČU                                     
 

 

EEvvaannggeelliijj  
 

BESEDA JE MESO POSTALA IN SE NASELILA MED NAMI 
 
Iz svetega evangelija po Janezu  
 
V začetku je bila Beseda 
in Beseda je bila pri Bogu 
in Beseda je bila Bog. 

Ta je bila v začetku pri Bogu. 
Vse je nastalo po njej 
in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. 
V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. 
In luč sveti v temí, a temá je ni sprejela. 
Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. 
Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči, 
da bi po njem vsi sprejeli vero. 
Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. 

Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. 
Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, 
a svet je ni spoznal. 
V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. 
Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, 
da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime 
in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, 
ampak iz Boga. 
In Beseda je meso postala in se naselila med nami. 

Videli smo njeno veličastvo, 
veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, 
polna milosti in resnice. 
Janez je pričeval o njej in klical: 
»To je bil tisti, o katerem sem rekel: 
Ta, ki bo prišel za menoj, je pred menoj, 
ker je bil prej kakor jaz.« 
Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. 
Postava je bila namreč dana po Mojzesu, 

milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. 
Boga ni nikoli nihče videl; 
edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, 
on nam je razlóžil. 
 

 



  
 
 

Jn 1,1–18 

TISTIM, KI SO JO SPREJELI, JE DALA MOČ 

 

Beseda je postala človek – Bog prihaja med ljudi. V teh dneh smo ta stavek že mnogokrat slišali. Nevarno je, 

da bi zaradi tega ta resnična beseda odšla mimo nas, ne da bi se nas dotaknila. Bog se je učlovečil. Po besedi je 

postal človek. On, ki ni le beseda, le glas oz. nek zvok, ampak Beseda »človek«. Je oseba, ki govori, ljubi, se 

smeje, ki se te dotakne, ki te objame, potolaži … Človek, ki ustvarja odnos.  

Tudi v naših medsebojnih odnosih ne moremo ostati zgolj pri besedah. Preiti moramo k nečemu bolj vidnemu, 

otipljivemu. Tako želi Bog na skrivnosten način ostati z nami v Jezusu, ki je z nami v vsakem trenutku. Bog 

namreč z učlovečenjem ni več enak Bogu Stare zaveze, kjer so ga ljudje dojemali kot neko bitje na nebu, daleč 

od njih. Bog v Novi zavezi po Jezusu v človeški podobi prihaja med ljudi, da ga lahko vidijo z očmi, z njim 

govorijo, se ga dotaknejo, da jih ta Bog lahko objame. Pa ne prihaja zgolj med takratno ljudstvo. Prav ta isti 

Bog želi danes priti med nas. Med bogate in revne, zdrave in bolne, mlade in stare, … prihaja povsod, tudi v 

tiste pore, kjer smo najbolj slabotni, najbolj »krvavi«, najbolj nemočni. To je veličina Besede, ki se je 

učlovečila  

Dejstvo je, da za polno življenje potrebujemo navzočnost bližnjih: njihov čas, ljubezen, besedo vzpodbude, 

tolažbe, sočutja. Potrebujemo dejansko navzočega človeka. In tu je razlog, zakaj se je Bog učlovečil. Da bi 

ostal z nami, da beseda ne bi ostala hladna, nepoznana, zgolj nekje napisana ali slišana, pa ne udejanjena.  

AA  nnee  ssmmeemmoo  sspprreegglleeddaattii  ttuuddii  nnaasslleeddnnjjeeggaa  ddeejjssttvvaa,,  kkii  nnaamm  ggaa  pprreeddooččaa  eevvaannggeelliisstt  JJaanneezz::  »»BBeesseeddaa  jjee  pprriiššllaa  

mmeedd  ssvvoojjee,,  aa  jjee  nniissoo  sspprreejjeellii..««  ŠŠee  ddaanneess  pprriihhaajjaa  mmeedd  nnaass..  PPaa  tteeggaa  JJeezzuussaa,,  mmii,,  kkii  ssmmoo  nnjjeeggoovvii,,  rreessnniiččnnoo  

sspprreejjmmeemmoo??  DDaanneess,,  ttuukkaajj  iinn  zzddaajj  mmoorraammoo  sspprreejjeettii  ttoo  uuččlloovveeččeennoo  BBeesseeddoo  iinn  jjoo  ppoonneessttii  nnaa  ssvvoojjee  ddoommoovvee,,  vv  

ssvvoojjee  ddrruužžiinnee  iinn  jjoo  uuddeejjaannjjiittii..  NNee  mmoorree  ssee  nnaamm  zzggooddiittii,,  ddaa  oossttaanneemmoo  ssaammii,,  ssaajj  vvssaakk  ddaann  pprriihhaajjaa  mmeedd  nnaass::  

ppoo  zzaakkrraammeennttiihh,,  BBoožžjjii  bbeesseeddii,,  lljjuuddeehh  ookkrroogg  nnaass  ……  LLee  sspprreejjeettii  jjoo  mmoorraammoo..    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PPoo::  PP..  PPuuččnniikk,,  RRaaddiioo  OOggnnjjiiššččee,,  22001144  

  
 

 

 

 

 
»Vse božansko Sveto pismo sestavlja eno samo knjigo 

in ta knjiga je Kristus, govori o Kristusu in najde v 

Kristusu dopolnitev« (Hugo de San Vitores, De arca 

Noe 2,8).  

Za vsakega človeka je potrebno, da najde globok 

smisel za svoj obstoj. Za to ne zadostujejo knjige, niti 

Sveto pismo ne. Otrok iz Betlehema nam razodeva in 

posreduje resnično, dobro in zvesto obličje Boga, ki 

nas ljubi in nas niti v smrti ne zapusti. Janez zaključi Uvod z besedami: »Boga ni nikoli 

nihče videl; edinorojeni Sin, ki biva v Očetovem naročju, on je razložil« (Jn 1,18). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

POMEMBNEJŠI DOGODKI V NAŠI ŽUPNIJI V LETU 2021 

 

 
4. januar  - Znova so odprte cerkve po ukrepih zaradi epidemije 

   (zaprte so bile od 13. 3. 2020 do 4. 5. 2020 

   ter od 19. 10. 2020 do 4. 1. 2021).  

 

4. april  - Velika noč, potem so cerkve spet zaprte do 12. aprila.  

 

30. maj  - Slovesnost prvega sv. obhajila. 

 

13. junij  - Slovesnost sv. birme. 

 

25. julij  - Slovesnost zlate maše. 

 

24. december - Mešani pevski zbor in mladinski zbor posnameta video –  

   kratek koncert z božičnimi pesmimi (viden na You Tubu).  

 

 

V letu 2021 je bilo krščenih 20 otrok, 20 je bilo pogrebov, porok ni bilo.  

 

 

 

 

VSEM, KI STE V DUHOVNEM IN MATERIALNEM POGLEDU  

V PRETEKLEM LETU KAJ DOBREGA NAREDILI ZA NAŠO ŽUPNIJO – 

BOG POVRNI IN ISKRENA HVALA !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Tukaj objavljam tudi del božičnega oznanila, ki ste ga dobili na domove.  

 
 

 

Pozdravljeni ! 

 

V lanskem in letošnjem letu je za nami vsemi mnogo težkih dni. Tu bom omenil le to, 

kar se je dogajalo v naših župnijah. Vsega skupaj v cerkvah ni bilo maš 127 dni  (to je 

dobre 4 mesece). Duhovniki smo maševali sami – brez udeležbe  vernikov. V tem času 

dvakrat nismo javno praznovali Velike noči in enkrat Božiča. Več kot 4 mesece torej ni 

bilo nobene nabirke po  cerkvah. Delovanje župnije je odvisno samo od prostovoljnih 

darov vernikov. Zato sem 15. novembra lani vsem faranom pisal pismo s prošnjo za 

pomoč. Odziv je bil razveseljivo dober. Prav zato smo potem lahko do konca izplačali 

dolg za toplotno črpalko, ki ogreva župnišče in cerkev. Lahko smo plačevali tudi 

položnice, ki znašajo mesečno v povprečju preko 1.000 evrov (ogrevanje, elektrika, 

verouk itd). Na tem mestu se znova zahvalim vsem velikodušnim darovalcem.  

Najbolj redni in zvesti darovalci so tisti, ki obiskujejo nedeljske in praznične maše. 

Lahko rečem, da držijo župnijo pokonci. Zato njim še posebno velika zahvala!  

Zdaj cerkve niso več zaprte. Je pa zaradi omejitvenih ukrepov in zaradi strahu pred 

virusom kar nekaj manj ljudi pri mašah kot pred nastopom epidemije. Zato znova 

prosim za darove župniji. To prosim v imenu župnijskega Gospodarskega in 

Pastoralnega sveta. Lahko darujete neposredno v cerkvi ali na TRR župnije. – Zelo 

bomo hvaležni tudi podjetnikom in drugim donatorjem za malo večje vsote, ki si lahko 

darovani znesek obračunate pri stroških.  

Naslov za nakazilo: 

Župnija Galicija, Galicija 2, 3310 Žalec. 

Številka računa: SI56 0483 5000 3309 697. – Koda namena: OTHR.  

Namen: ZA ŽUPNIJO.  

 

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

V letošnjem januarju zaradi ukrepov proti koroni nisem obiskoval družin za blagoslov. 

V letu 2022 bi hodil, če bo mogoče, v naseljih: Hramše, Pernovo, Podgora in Zavrh. 

Če bodo kje obisk zavrnili, bom razumel. Kjer želijo obisk tudi iz ostalih naselij, naj 

pokličejo 041 556 751.  

            Vsem še enkrat zdravje in vse dobro v novem letu!  
                                                                                                                           Janko Cigala, župnik 

 

 


