ŽUPNIJE GALICIJA
22. december 2013

NEDELJA

4. ADVENTNA

22.12.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Ivana Štajner, obl.
ob 10h za +Pepco Tepež, obl.
ob 15h – BOŽIČNI KONCERT

Ponedeljek

Janez Kancij

23.12.

ob 18h za +Jožeta in Jožefo Podvršnik, obl.

Torek

Adam in Eva – sveti večer

24.12.

(maša popoldne v Domu Grmovje)

Sreda

BOŽIČ

-

GOSPODOVO ROJSTVO

25.12.

ob 24h
ob 7h
ob 8.30
ob 10h

Četrtek

Štefan – prvi mučenec

26.12.

ob 10h za +Štefana Centrih ter družino Novak in Podgoršek

Petek

Janez, apostol in evangelist

27.12

ob 17h na Pernovem za +Janeza in Pavlo Siter

Sobota

Nedolžni otroci, mučenci

28.12.

ob 7h

NEDELJA

SVETA DRUŽINA

29.12.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Pepija Grebovšek
ob 10h za +Jožico in Romana Vipavc

polnočnica – za rajne Pečnikove in Glušičeve
za farane
na Pernovem za +Verico in Anico Šuper, obl.
za rajne Rednakove in Vovkove
(blagoslov konj – po maši)

(blagoslov vina)

za rajne Pušnikove, obl.

OB PRAZNIKU GOSPODOVEGA ROJSTVA

Angel jim je rekel:
»Ne bojte se; zakaj,
glejte, oznanjam vam
veliko veselje,
ki bo za vse ljudstvo:
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.«
(Lk 2,10–12)
Mt 2,13–15. 19–23

PREKO ANGELA IN PASTIRJEV DO MIRU V NAŠIH SRCIH
Jezus se rodi v prostoru največjega uboštva. Pastirjem kot zastopnikom ubogih, ljudstva je
sporočilo o Jezusovem rojstvu oznanjeno najprej. Angel stopi k njim, z njim pa se pokaže Božje
veličastvo ter obžari pastirje. Božja luč spremeni noč, temo človeškega srca. Angel oznani
pastirjem veliko veselje.
Vsebina angelovega oznanila se glasi: »Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je
Mesija, Gospod« (Lk 2,11). On je Mesija, Božji Maziljenec. Resnični odrešenik je iz judovstva
prihajajoči Kristus. Ta Kristus izpolnjuje Božje obljube. Svoje ljudstvo osvobaja iz zatiranja in
suženjstva. Prihaja od Boga in je Božji Sin. Hkrati pa je Gospod, ki prinaša vsemu svetu mir in
odrešenje, trajneje, kot bi to zmogel katerikoli cesar.
V tej ganljivi pripovedi o Jezusovem rojstvu zaslutimo skrivnost tega človeka. Je ves človek, toda
prihaja od Boga. Je Odrešenik, po katerem hrepeni ves svet. V tej pripovedi evangelist povezuje
nebo in zemljo, človeško hrepenenje in Božje ravnanje. Božje tako postane tukaj po človeških
besedah vidno in otipljivo.
Poleg angela oznanjenja se prikaže cela vojska angelov, ki hvalijo Boga in pojejo: »Slava Bogu na
višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji« (Lk 2,14). Po Jezusovem rojstvu so nebesa in
zemlja povezani drug z drugim. Božje veličastvo se prikaže na višavah. In v globini, na zemlji, se v
Jezusu pojavi Božji mir. V tem rojstvu se skladata Bog in človek, nebesa in zemlja. Obstaja
sozvočje med Bogom in človekom, med duhom in materijo, med angeli in ljudmi. Ta mir, pokoj,
harmonija so obljubljeni ljudem, ki so Bogu po volji.
Med njimi smo, upamo, tudi mi – naj to globino notranjega miru zato prinese tudi nam.
Po: M. Galizziju

NAROČNINE V LETU 2014
DRUŽINA:
OGNJIŠČE:
MOHORJEVE KNJIGE:

93,60 €
27,50 €
45,00 €

Možno je tudi plačilo v dveh obrokih!

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

Vesel božič in obilje božjega blagoslova
v letu 2014
vam iz srca želimo
župnik Janko Cigala
s ključarji in Župnijskim pastoralnim svetom

