ŽUPNIJE GALICIJA
21. december 2014

NEDELJA

ČETRTA ADVENTNA

21.12.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za oba r. Jožeta Štefančič, obl.
ob 10h za +Ivanko Žolnir
ob 15h BOŽIČNI KONCERT

Ponedeljek

Frančiška

22.12.

ob 18h za +Pepco Tepeš, obl.

Torek

Janez Kancij

23.12.

ob 7h

Sreda

Adam in Eva

24.12.

popoldanska maša v Domu Grmovje

Četrtek

B O Ž I Č – GOSPODOVO ROJSTVO

25.12.

ob 24h
ob 7h
ob 8.30
ob 10h

Petek

ŠTEFAN, prvi mučenec

26.12.

ob 10h za +Jožeta in Jožefo Podvršnik, obl.

Sobota

Janez, apostol in evangelist – pri maši blagoslov vina

27.12.

ob 8h

NEDELJA

SVETA DRUŽINA

28.12.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Leopolda Koštomaj
ob 10h za +Antonijo Verdel, daroval Jože Krivec

za +Vido Lukanc, obl.

polnočnica – maša za družino Pečnik in Glušič
za farane
na Pernovem za +Ivana in Nežo Štajner
za +Pepija Verdel
-

po maši blagoslov konj

na Pernovem za +Ernesta, Marijo in Pavlo Grobelnik

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

OB BOŽIČNEM PRAZNIKU

Danes se vam je
v Davidovem mestu
rodil Zveličar,
ki je Kristus Gospod.
In to vam bo znamenje:
našli boste dete, v plenice
povito in v jasli položeno.«
In v hipu je bila pri angelu
množica nebeške vojske,
ki so Boga hvalili in
govorili:
»Slava Bogu na višavah
in na zemlji mir ljudem,
ki so Bogu po volji.«
(Lk 2,11–14)

Lk 2,1–20 in Jn 1,1–18

POJDIMO TUDI MI!
Ko je angel pastirjem oznanil Kristusovo rojstvo, so ti opogumljali drug drugega: »Pojdimo torej v
Betlehem pogledat to, kar se je zgodilo«. Pohiteli so tja in tam našli Kristusa, kakor jim je bilo rečeno:
»Dete v plenice povito in položeno v jasli«. Pastirji so se srečali z Odrešenikom, »ki je Kristus,
Gospod«. Izkušnja osebnega srečanja s Kristusom pastirje spremeni, da začnejo drugim pripovedovati
o tem, kar so videli. Zato so pastirji ob vrnitvi »slavili Boga za vse, kar so slišali in videli«.
Upam, da bomo tudi mi druge ob božiču spodbujali, naj gredo v cerkev. Morda bomo kot pastirji
govorili: »Pojdimo tudi mi!« Podobno kot pastirji smo mi pri maši slišali o Kristusovem rojstvu ter ga
srečali. Sedaj se moramo podobno kot oni vrniti tja, od koder smo prišli, drugim pripovedovati o tem,
kar smo slišali, in govoriti, da smo se srečali s Kristusom. Drug drugega navdušujmo za Kristusa in
spodbujajmo k dobremu, ne pa da se oviramo ali predajamo malodušju in pesimizmu.
Ko so se pastirji vrnili iz Betlehema, je iz njih sijalo navdušenje, da so se drugi »čudili temu, kar so jim
povedali«. Kdor se je resnično srečal s Kristusom, bo o njem govoril drugim in jih navduševal zanj.
Prižgali smo lučke v naših domovih in okrog njih in na neki način pokazali, da želimo sprejeti
Kristusa. V božični noči smo se srečali z njim. Naj se zares rodi v našem srcu. Navdušeni in veseli ga
ponesimo tudi drugim.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

PRAZNIČNO BOGOSLUŽJE
BOŽIČ (četrtek, 25. december):
Maše ob 24.00 – polnočnica
7.00
8.30 – na Pernovem
10.00
Sveti Štefan (petek, 26. december):
Maša ob 10.00
Po maši blagoslov konj.
NOVO LETO (četrtek, 1. januar 2015)
Maše ob 10.00
16.00 – na Pernovem
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE

(SV. TRIJE KRALJI, 6.1.)

Maše ob 7.00

16.30 – na Pernovem
18.00
**********************************************************
NAROČNINE V LETU 2015
DRUŽINA:
OGNJIŠČE:
MOHORJEVE KNJIGE:

93,60 €
28,50 €
45,00 €

Možno je tudi plačilo v dveh obrokih!
********************************************************************
*
V soboto, 3. januarja, bo Dani Golavšek prejel red diakonata. To bo pri maši ob 10. uri v
minoritski cerkvi svetega Petra in Pavla na Ptuju.
Diakonat je stopnja pred mašniškim posvečenjem, ki bo prihodnje leto. V času po posvečenju bomo
torej v naši župniji spet imeli novo mašo.
*
Po Novem letu bom, kot je to običaj, hodil po blagoslovih hiš in družin – kjer sem bil nazadnje
pred dvema letoma: Zavrh, Hramše, Podgora, Pernovo.
(Janko, župnik)

