ŽUPNIJE GALICIJA
2. december 2018

NEDELJA

1. ADVENTNA

02.12.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za oba Jožeta in Ano Štefančič, obl.
ob 10h za +Alojza in Jožefo Podlesnik ter Emilijo Koprivec
15.00 REVIJA DEKANIJSKIH CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV
V GOTOVLJAH

Ponedeljek

Frančišek Ksaver

03.12.

ob 18h za rajne Pliberšek, Cokan in Bürgin, obl.

Torek

Barbara

04.12

ob 7h

Sreda

Saba

05.12.

ob 7h

Četrtek

Nikolaj (Miklavž)

06.12.

ob 18h na Pernovem za +Jožeta Arh, 30. dan

Petek

Ambrož – prvi petek

07.12.

ob 18h za +Anico in Ivana Grebovšek

Sobota

BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE

08.12.

ob 7h za +Marjano Podvršnik
ob 8.30 na Pernovem za +Avgusta in Amalijo
ter rodbini Pečnik in Štamol
ob 10h za r. Lobnikar, Pristavec, Špeglič in Cestnik

NEDELJA

2. ADVENTNA

09.12.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za Antona, Ano in Jožeta Veber
ob 10h za rajne Reharjeve

za +Konrada Kugler
za +Antonijo Ozvaldič

1. ADVENTNA NEDELJA
Tisti čas je Jezus
rekel svojim učencem:
»Znamenja bodo
na soncu, luni in zvezdah.
Na zemlji bo stiska med narodi
v zmedi zaradi
bučanja morja in valov.
In tedaj bodo videli
Sina človekovega priti na oblaku
z močjo in veliko slavo.
Ko se bo to začelo dogajati,
se vzravnajte in dvignite glave,
kajti vaše odrešenje se približuje.«
(Lk 21,25.27–28)

Lk 21,25–28.34–36

GOSPOD PRIHAJA
Beseda „advent“ pomeni „prihod“ ali „prisotnost“. V antičnem svetu je označevala prihod kralja ali
cesarja v neko pokrajino. Kristjani pa z izrazom „advent“ označujemo prihod Boga in njegovo
prisotnost v svetu. Gre za skrivnost, ki zaobjema ves kozmos in zgodovino in obsega dva vrhunska
trenutka. To sta prvi in drugi Kristusov prihod. Prvi prihod je učlovečenje, drugi je njegova slovesna
vrnitev ob koncu časov. Zato Cerkev Jezusov prihod pričakuje v čuječnosti in dejavnosti. K temu nas
danes spodbuja Božja beseda, ki nam govori, kako naj se vedemo, da bomo pripravljeni na Gospodov
prihod. V Lukovem evangeliju Jezus učencem pravi: »Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena z
razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi ..., bedite in vsak čas molíte« (Lk 21,34–36). Torej,
zmernost in molitev. Apostol Pavel dodaja povabilo k rasti v preobilju ljubezni, s katero naj ljubimo
drug drugega in vse … tako da bi Gospod naša srca utrdil, da bodo neoporečna v svetosti (prim. 1 Tes
3,12–13).
Sredi pretresov sveta ali puščave brezbrižnosti in materializma kristjani prejemamo odrešenje od Boga
in o njem pričujejo z drugačnim načinom življenja. Tako smo podobni mestu, ki stoji na
gori. Skupnost vernih je namreč znamenje Božje ljubezni, njegove pravičnosti, ki je „že“ prisotna v
zgodovini, ki pa „še ni“ popolnoma uresničena. Zato jo je treba vedno pričakovati, zanjo prositi in
potrpežljivo in pogumno iskati.
V Mariji, ki v polnosti uteleša duha adventa, za katerega je značilno poslušanje Boga, je ena sama
globoka želja izpolnjevati njegovo voljo, veselo služenje bližnjemu. Njej se pustimo voditi, da nas
Bog, ki prihaja, ne bi našel zaprtih in raztresenih, temveč bo lahko v vsakem izmed nas vsaj nekoliko
razširil svoje kraljestvo ljubezni, pravičnosti in miru.
Po: Benedikt XVI.

DANES JE TUDI NEDELJA KARITAS …

Ko verujemo v Boga, moramo verjeti tudi
v sočloveka.
In Karitas nas to nedeljo vabi, da
sodelujemo, da tudi nekaj od svojega
damo prostovoljno, z veseljem, z
ljubeznijo za tiste, ki nimajo nič in ki živijo
s tako skromnimi stvarmi, da se sploh
sprašujemo, a človek lahko tako sploh
živi.
Torej, bratje in sestre, v tem adventnem
času te Bog pričakuje.
Jezus prihaja k tebi, trka na tvoja vrata, na moja vrata,
odprimo mu svoja vrata in pomagajmo vsakemu človeku, ki je v
stiski, ki je v skrajni revščini.
Pedro Opeka

*
V sredo (5.12.) bo otroke obiskal sveti Miklavž. Ob 16. uri bo prišel v župnijsko
cerkev, ob 17. uri pa v cerkev na Pernovem. Vstopnice so po 5 evrov, dobite pa jih
samo v Košarici.
*
Priložnost za božično spoved bo letos en teden prej kot običajno, ker spovednika
ne moreta priti teden pozneje. Tako bo spovedovanje na soboto pred 3. adventno
nedeljo, 15. decembra, ob 15. uri.
*
Božični koncert v naši župnijski cerkvi bo letos malo drugačen. Naš organist Jan
Grobelnik bo imel ORGELSKI KONCERT, ki bo delno kombiniran tudi z drugimi
inštrumenti. To bo prvi takšen koncert pri nas. Ta koncert bo na 3. adventno nedeljo,
16. decembra, ob 16. uri.

