
 
 
 
 

                   

                                                 

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                       

                                                                  23. december 2018 

                                                                     

NEDELJA 4. ADVENTNA                                

23.12.  
 

ob 7h     za farane                              

ob 8.30   na Pernovem   za +Verico in Anico Šuper, obl.  

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

Ponedeljek Adam in Eva – Sveti večer                               

24.12.                 sveta maša v Domu Grmovje            

Torek B O Ž I Č – GOSPODOVO ROJSTVO  

25.12         ob 24.00  polnočnica – maša za družino Pečnik in Glušič  

ob 7h     za farane  

ob 8.30   na Pernovem    za +Ano Meža, moža in starše, obl. 

ob 10h   za +Draga Cokan in sorodnike           

Sreda ŠTEFAN, prvi mučenec – Dan samostojnosti  

26.12.                                                    ob 10h   za +Štefana Centrih ter Podgorškove in Marčakove  
                - po maši blagoslov konj  

Četrtek Janez, apostol in evangelist   (pri maši blagoslov vina)  

27.12.           ob 17h   na Pernovem   za oba r. Štefana Vovk       

Petek Nedolžni otroci, mučenci                                 

28.12. ob 18h   za +Štefana, Martina in Miha Tržan   

Sobota Tomaž Becket               

29.12.          ob 7h     za +Romana in Jožico Vipavc  

NEDELJA SVETA DRUŽINA                              

30.12.  
 

  

ob 7h     za farane                              

ob 8.30  na Pernovem  za +Ernesta, Marijo in Pavlo Grobelnik, obl. 

ob 10h   za +Ivanko in vse Žolnirjeve, obl.  
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Lk 1,39–45 

ČUDIMO SE IN VESELIMO 

 

Danes ob pomoči Božje besede pozornost usmerjamo v doživetje presenečenja, veselega začudenja, ki ga je 

mogoče razbrati iz Elizabetinega vzklika ob nenadejanem obisku in pozdravu mlade sorodnice Marije. 

Elizabeta je polna začudenja vzkliknila: „Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda?“  

Prepričan sem, da bo obhajanje Božiča za nas koristno samo, če se bomo znali zaustaviti na treh „krajih 

začudenja“, ki jih srečujemo sredi svojega vsakdana. Prvi takšen kraj je drug človek. Poklicani smo v njem 

odkriti svojega brata. Odkar smo res doživeli Božič, je v obrazu vsakega človeka mogoče odkriti podobnost z 

Božjim Sinom. In to še zlasti, če je to obraz ubogega človeka, saj je Bog prišel na svet ubog in prav ubogi so se 

mu prvi približali. 

Kot drugi kraj našega čudenja je zgodovina oz. dogajanja, katerih potek pripisujemo gospodarstvu, financam 

ali trenutnim vladajočim. Marija pa v svoji hvalnici Magnificat poje, kako Bog mogočne prevrne s prestola in 

poviša ponižne, z dobrotami napolni lačne in bogate odslovi praznih rok (prim. Lk 1, 52–53). 

Za tretji kraj našega občudovanja/začudenja lahko izpostavimo Cerkev. Naj bo naš pogled nanjo prežet z vero, 

ki ne gleda nanjo zgolj kot na versko ustanovo, temveč jo doživlja kot Mater, ki kljub madežem in gubam 

odseva poteze Neveste, ki jo Kristus ljubi in očiščuje. Cerkev Jezusa z zaupanjem in veseljem pričakuje in s 

tem hkrati izraža upanje vsega sveta. Cerkev je kot Mati, ki ima vedno na stežaj odprta vrata za sprejem vseh. Z 

materinskim nasmehom široko razprostira roke v želji, da bi vse pripeljala k Božjemu usmiljenju. 

Povabljeni smo, da se z Marijinim srcem čudimo in veselimo velikega Božjega daru. Naj nam pomaga, da se 

bomo znali čuditi Jezusovi prisotnosti v sočloveku, v zgodovini in v Cerkvi, sicer ga tudi za Božič ne bomo 

srečali. 
 

                                                                                                                                                                 Papež Frančišek, december 2015 

 

 

 

 

 

 

Tiste dni je Marija vstala in se  
v naglici odpravila v gore,  

v mesto na Judovem.  
Stopila je v Zaharijevo hišo  

in pozdravila Elizabeto.  
Ko je Elizabeta zaslišala  

Marijin pozdrav, se je dete  
veselo zganílo v njenem telesu.  
Elizabeta je polna Svetega Duha  

na ves glas vzkliknila in rekla: 
»Blagoslovljena ti med ženami, in  
blagoslovljen sad tvojega telesa! 

Od kod meni to,  
da pride k meni  

mati mojega Gospoda? 
 

(Lk 1,39–43) 
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Bog nam je blizu 
 

Sedemletni deček je imel starše, ki niso bili verni. Nekega dne je 

prosil sosedo, naj ga pelje v bližnjo cerkev. Med obiskom je dejal 

sosedi: »To je Božja hiša. Tako pravi moja babica. Rekla je tudi, da 

je Bog ljubezen. Ona ga časti, to pomeni, da se z njim pogovarja. 

Jaz nisem nikoli molil, a bi rad znal govoriti z Bogom. Rad bi slišal, 

kaj nam hoče povedati. Imam sošolca, ki veruje v Boga.  Moj oče in 

mama ne verujeta v Boga. Zato tudi jaz ne verujem. Velikokrat se 

počutim osamljenega prav zato, ker ne poznam Boga.« 

 

»Velikokrat se počutim osamljenega, ker ne poznam Boga,« so 

besede komaj sedemletnega dečka, ki pa dobro razodevajo 

občutke številnih sodobnih otrok in mladih, pa tudi odraslih in 

starejših. To se pravi, da je v srcu vsakega človeka sobica, 

»kamrica srca«, kot je rekel pisatelj Ivan Cankar, ki je 

pripravljena za gosta. In ta gost je Bog. 

Božjo bližino najbolj čutimo prav za božič. Prav na ta praznik 

namreč doživljamo, kako ljubezniv je Bog, saj prihaja k nam 

ljudem kot nemočen otrok. Bogu je človek pri srcu. Bog prihaja k 

nam, da bi ostal med nami kot »Bog z nami«, in bi ne bili več 

sami. 
Povzeto po: B. Rustja, Zgodbe za advent in božič 

Luč, mir in veselje ne visijo na božičnem 

drevescu.  

Ne objamejo te ob sentimentalni božični 

glasbi.  

Božični sejmi, voščila in priprava daril ne 

morejo napolniti s srečo nobenega srca.  

V revščini in hladu in globoki 

osamljenosti je prišel na svet k vsem 

ljudem Nekdo, ki je s svojim življenjem 

želel postati luč in toplina. 

Če si odprt za skrivnost tega Človeka, 

odprt kot otrok, te bo objela luč in 

začutil boš toplino. 

V teh dneh ti želim v srcu luč in toplino, 

da bi ljudem pregnal hlad in jim v temi 

prižgal nekaj zvezd. 
Phil Bosmans, Živi vsak dan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Naš Mešani cerkveni pevski zbor vas vabi, da pridete pol ure pred polnočnico   

k župnijski cerkvi, kjer bodo peli najbolj znane božične pesmi.  

 

* Krajani Zavrha vabijo na ogled jaslic pri gasilskem domu v Zavrhu. Tam bodo 

jutri ob 22.30 imeli kratek božični koncert, po koncertu pa vabijo na pohod z baklami k 

polnočnici v župnijski cerkvi.  

 

* Po novem letu bom, kot je to običaj, hodil po blagoslovih hiš in družin – kjer 

sem bil nazadnje pred dvema letoma: Hramše, Pernovo, Podgora, Zavrh (našteto po 

abecedi). – V Zavrhu bom že v tednu pred Novim letom, kolikor bo mogoče.  
 

* Vaščani in PGD Drešinja vas ter Turistično društvo Petrovče vabijo na razstavo 

»JASLICE SAVINJSKE DOLINE«, ki bo od 16. decembra do 2. januarja 2019         

v gasilskem domu v Drešinji vasi. Otvoritev razstave z blagoslovom razstavljenih jaslic 

bo v nedeljo, 16. decembra, ob 16. uri.  

Razstava bo odprta še 23., 25., 26., 30. decembra in 1. januarja od 10. do 18. ure.  

Ostale dni v tem času je možen ogled po dogovoru na tel. 031 230 021.  
 


