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NEDELJA ČETRTA ADVENTNA                               

20.12.  
 

                              

za +Štefana Centrih, Podgorškove in Marčakove  

za +Pepco Tepeš, obl.  

Ponedeljek Peter Kanizij                     

21.12.                 za +Jožeta Podpečan          

Torek Frančiška              

22.12.        za +Frančiško in Silvestra Oštir  

Sreda Janez Kancij                           

23.12.                                                    za +Vido Lukanc, obl.                                                    

Četrtek Sveti večer                                   

24.12.         za družino Pečnik, Glušič in sorodnike                                        

Petek B O Ž I Č – GOSPODOVO ROJSTVO                                       

25.12. za +Jožeta in Jožefo Podvršnik, obl.                                 

za +Ivana Ograjšek      (darovala Milan in Mirica Ašenberger)                

Sobota Štefan, prvi mučenec                            

26.12.          za +Štefana, Miha in Martina Tržan                                                               

NEDELJA SVETA DRUŽINA                                 

27.12.  
 

                       

za +Anico in Verico Šuper, obl.  

za +Ivanko in vse Žolnirjeve  

 

    SVETE MAŠE ŠE VEDNO NE SMEJO BITI Z UDELEŽBO VERNIKOV  !                                  



                

ČETRTA ADVENTNA NEDELJA      

 
EEvvaannggeelliijj  
 
GLEJ, SPOČELA BOŠ IN RODILA SINA 
 

Iz svetega evangelija po Luku  
 
Tisti čas je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret k devici, 
zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime 
Marija. Angel je vstopil k njej in rekel: »Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s 
teboj!« Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. 
Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela 
boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin 
Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo 
v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« 
Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko ne spoznam moža?« Angel 
ji je odgovóril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato 
se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin. Glej, tudi tvoja sorodnica 
Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali 
nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče.« 
Marija pa je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji besedi!« In 
angel je šel od nje. 

 

 
 

Lk 1,26–38 

BOG SE HOČE RODITI V NAS 
 

Božja beseda pred nas danes postavlja izziv, da bi znali tudi mi po Marijinem zgledu odgovarjati na 
Božja vabila, na njegove klice. Jezus se hoče učlovečiti, roditi v nas. Jezus ni le podoba iz knjige, 
naj bo še tako lepa. Ne bomo ga našli v lepih obredih in petju, če ne bomo odprli svojih src, da 
postanejo rodovitna njiva. Ne moremo biti zadovoljni s seboj, če se v vsakdanjem življenju nič ne 
ločimo od tistih, ki Jezusovega oznanila ne poznajo; če v tako imenovanih krščanskih družinah 
vladajo številne razprtije, če ni spoštovanja, ki je trden temelj za resnično ljubezen, če je premalo 
skrbi za duhovno rast vseh njenih članov; če imamo premalo poštenosti na delovnem mestu, če se 
brigamo samo za svoje stvari in se ne menimo za ljudi okoli nas, ki so v potrebi, stiski, osamljenosti, 
obupu … Še marsikaj bi lahko našteli, če dobro pogledamo v Božje ogledalo svoje vesti. Vse, kar 
takšnega najdemo, nam dopoveduje: Božja beseda v tebi še ni postala meso, tvoja vera je premalo 
učlovečena, premalo zasidrana v vsakdanje življenje. Mislim, da ta očitek velja vsakomur izmed 
nas. Površni smo, slabotni, prepustili smo se toku časa. 
Kje naj poiščemo zdravilo? Samo eno je: prisluhniti Božjemu klicu, ki se dviga k nam z vseh strani – 
od ljudi, ki po Božji volj živijo z nami in ob nas v družini, na delovnem mestu, v šoli. Prisluhniti 
pozorno kot Marija. Naša človeška veličina je prav v tem, da skušamo uresničiti tisto dobro, ki bi ga 
rad Bog storil v tem svetu preko nas. Na to meri naša prošnja, ki jo ponavljamo v očenašu: »Pridi k 
nam Tvoje kraljestvo!« Božje kraljestvo ne prihaja med donenjem fanfar, ampak v tišini, v 
preprostosti vsakdanjega življenja.  
Obrnimo se k Materi Mariji z iskreno prošnjo: »Marija, nauči me reči 'da' Kristusu, ki me kliče v 
ubogem, žalostnem, osamljenem človeku, v mojih domačih, v sosedih, ki mi včasih gredo na živce 
in bi najraje z njimi ne imel nobenega opravka.« 

Po: S. Čuk, Misli srca 

 



 

 

Četrta sveča gori na adventnem vencu, mi pa smo 

povabljeni da skupaj z Marijo vzkliknemo: »Zgodi 

se mi po tvoji besedi.« Odprimo se Božjim 

načrtom. Sprejmimo izzive, ki nam jih prinaša 

življenje. Z zaupanje v Božjo pomoč in z našim 

požrtvovalnim prizadevanjem lahko naredimo 

marsikaj velikega. Kakor je sprva nebogljeno Božje 

dete kasneje zraslo v moža, ki je s križem odrešil 

svet, tako smo tudi mi poklicani, da korak za 

korakom dosegamo višje cilje. Le Božji načrt moramo biti pripravljeni sprejeti, nato pa 

se podati na pot uresničevanja zaupane nam naloge.         AK     

 

 

NNAAVVOODDIILLAA  ZZAA  OOBBHHAAJJAANNJJEE  BBOOGGOOSSLLUUŽŽJJAA  VV  ČČAASSUU  EEPPIIDDEEMMIIJJEE  CCOOVVIIDD--1199            

VV  ŠŠKKOOFFIIJJII  CCEELLJJEE  
  

 

V skladu s sklepom Slovenske škofovske konference, ki je bil sprejet na seji Stalnega sveta SŠK 18. 
decembra 2020 in se glasi: »Škofje so sklenili, da bodo pri ponovni uvedbi bogoslužja upoštevali 
epidemiološko stanje v posameznih statističnih regijah. Na podlagi teh podatkov sem se posvetoval z 
dekani. Na ravni naše metropolije smo se uskladili in glede na epidemiološko sliko izdali: 

Navodila za bogoslužno obhajanje božičnih praznikov v mariborski metropoliji. 

Vlada RS je 16. decembra 2020 izdala preklic nekaterih določb glede zbiranja vernikov v cerkvah ali 
kapelah, vendar so še vedno v veljavi strogi varnostni ukrepi za zajezitev epidemije. Epidemiološka 
slika glede okužbe s COVID-19 je na območju mariborske metropolije slaba. 

Da bi varovali zdravje ljudi, smo se voditelji vseh treh škofij po posvetovanju z duhovniki odločili, da 

svete maše v vseh cerkvah ali kapelah metropolije do nadaljnjega škofje in duhovniki še naprej 

obhajamo brez navzočnosti vernikov. 

Verniki so povabljeni, da obhajanje svete maše spremljajo po televiziji, radiu in drugih elektronskih 
medijih.  

Dovoljena je tudi individualna duhovna oskrba, se pravi, da verniki lahko po vnaprejšnjem dogovoru z 
duhovnikom opravijo spoved in prejmejo obhajilo, seveda ob upoštevanju vseh varnostnih določb. 

Po praznikih bomo ponovno proučili epidemiološko stanje, in na temelju tega sprejeli odločitev glede 
obhajanja svetih maš z udeležbo vernikov. 

Letošnji božič bo »betlehemski«, saj ob Jezus ne bo množic, kakor jih ni bilo v hlevu ob njegovem 
rojstvu. Jezusa pa s postavitvijo jaslic, z molitvijo in branjem Božje besede povabimo na svoje 
domove in On bo okrepil naša srca ter naredil, da bo tudi letos zvenela angelska pesem: Slava Bogu 
na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. 

Msgr. Alojzij Cvikl D.J, mariborski nadškof metropolit 

Msgr. dr. Peter Štumpf SDB, murskosoboški škof 

g. Rok Metličar, škofijski upravitelj škofije Celje 

 

 



            BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO  

 

EEvvaannggeelliijj  --  ppoollnnooččnniiccaa  
 
DANES SE VAM JE RODIL ODREŠENIK 
 
Iz svetega evangelija po Luku  
 
Tiste dni je izšlo povelje cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To je bilo prvo 
popisovanje, in sicer v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so 
se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galilìje, iz mesta 
Názareta, v Judêjo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Bêtlehem, ker je bil iz 
Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila 
noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, 
prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. V 
istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. 
Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se 
prestrašili. Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam velíko 
veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil 
Odrešenik, ki je Kristus, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, v 
plenice povito in položeno v jasli.« In nenadoma je bila pri angelu množica 
nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: »Slava Bogu na višavah in na 
zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.« 

 

Božič se ne začne imenitno, ampak zelo revno. Božič ni zgodba z 

naslovnice – in nihče, ki božič vzame resno, ne postane zvezdnik. In tudi 

iskanje se hitro konča, če misliš, da si ga našel. Angeli  in pastirji so se že 

zdavnaj odpravili. Ostaja revščina, ki konča na križu … 

Da božič ne ostane le zgodba, ki se je zgodila, moramo božič uresničevati. 

Da božič po tolikih letih še vedno živi in se vedno znova dogaja, to je 

zasluga ljudi, ki zavestno rečejo svoj »Da.« in zaupajo sanjam – vsem 

Herodom in vsem morilcem deteta navkljub. To je zasluga ljudi, ki so se 

iz Egipta v Nazaret prekopali tako kot krti.  

En krt ne more zrušiti kraljeve palače – ampak že mala krtina na luksuzno urejeni travici našega sveta lahko 

koga vznemiri … Na nas je, če se bomo pustili odvrniti – in tako prepustiti svet drugim – ali pa bomo vedno 

znova zajemali iz te božične revščine; če bomo iz zgodbe, ki se je zgodila, naredili resničnost. 
                                                                                                                                                                                                Po: A. Schwarz, Moj resnični božič 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Polnočnice so po vsej Sloveniji prepovedane. Vabljeni pa ste na Božič opolnoči na 

»facebook«, kjer boste vsaj virtualno lahko navzoči pri polnočnici v naši župnijski 

cerkvi. Maša je bila (brez navzočega občestva) posneta nekaj dni prej, prizadevni 

ustvarjalci pa so jo opremili s petjem in slikami. Tudi pozneje se lahko tej maši 

pridružite na facebooku pod naslovom: Mešani pevski zbor Galicija.   

 

Luč miru iz Betlehema  

V župnišču lahko dobite svečo in plamen, ki je bil prižgan 

na kraju Jezusovega rojstva v Betlehemu – na razpolago 

bo od ponedeljka do četrtka od 16.00 do 17.00.   

 

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

Spoštovani! 

Svete maše, ki ste jih naročili, bodo darovane na tisti dan, kot je bilo dogovorjeno. 

To in še kaj drugega bo objavljeno vsako soboto na naših oznanilih na internetni 

strani Krajevne skupnosti Galicija (galicija.si).  

Če kdo želi mašo, ki jo je naročil, prestaviti na poznejši datum, naj me pokliče, da 

se dogovorimo. Maše lahko naročate tudi za naprej.   

V času teh ukrepov tudi verouk po župnijah odpade.  

V župnišču me lahko najbolj zagotovo dobite ob sobotah dopoldne. Takrat lahko 

naročniki tudi dobite Družino in Ognjišče. Na razpolago je že stenski Marijanski 

koledar (2.50 €) in Družinska pratika (6.50 €).  

Kadarkoli sem dosegljiv na telefonski številki 041 556 751.  

 

Molimo drug za drugega. Vsak dan vam bom pri maši v mislih posredoval božji 

blagoslov. 

V upanju, da bo kmalu bolje, vas vse lepo pozdravljam!                                      

                                                                               Janko, župnik  

 

PRIPIS: 

 

Hvala vsem, ki ste do zdaj že darovali svoje prispevke za našo župnijo! 

Ko bomo lahko spet imeli skupaj maše po cerkvah, bom povedal in objavil, koliko 

smo zbrali.  

 


