
 
 
 
 

                   

                

                                ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                      

                                                                   24. december 2017  

  

 

NEDELJA 4. ADVENTNA                              

24.12.  
 

ob 7h     za farane  

ob 8.30  na Pernovem  za +Poldeta in Štefko Koštomaj, obl.  

ob 10h   za +Štefana, Miha in Martina Tržan               

Ponedeljek B O Ž I Č – GOSPODOVO ROJSTVO  

25.12.                 ob 24h   polnočnica – maša za družini Pečnik in Glušič  

ob 7h     za farane  

ob 8.30  na Pernovem  za +Anico in Verico Šuper  

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

Torek ŠTEFAN, prvi mučenec – po maši blagoslov konj                                          

26.12.         ob 10h   za rajne Vovkove in Rednakove    

Sreda Janez, apostol in evangelist – blagoslov vina šentjanževca 

27.12.                                                    ob 16h   na Pernovem  za +Draga Cokan in sorodnike      

Četrtek Nedolžni otroci, mučenci            

28.12.           ob 7h   za +Štefana Centrih, Martina in Marijo Novak ter Podgorškove 

Petek Tomaž Becket                                       

29.12. ob 18h   za +Franca Krulec               

Sobota Feliks                                        

30.12.          ob 7h     za +Jožico in Romana Vipavc ter rajne Počenove  

NEDELJA SVETA DRUŽINA                            

31.12.  
 

  

ob 7h     za farane  

ob 8.30  na Pernovem    za rajne Videnškove in Zavalinškove 

ob 10h   za +Emilijo Koprivec, obl.  

                                   



                             

              ČETRTA  ADVENTNA  NEDELJA  

 
 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lk 1,26–38 

ANGELOVA OBLJUBA 

 

Na četrto adventno nedeljo beremo evangelij o angelovem oznanjenju Mariji, kakor nam ga prikazuje 

evangelist Luka. Na božično skrivnost gleda skozi oči matere, ki bo rodila otroka. Marija je preprosto 

nazareško dekle. Nekega dne jo obišče angel Gabrijel in ji oznani, da bo spočela otroka, ki »Bo velik in se bo 

imenoval Sin Najvišjega« (prim. Lk 1,32). Marija se prestraši, a angelu kljub temu zaupa in se z njim pogovori. 

Pa si ob tem mislimo, da bi tudi mi sami zaupali angelu. Toda kako ga prepoznati: Božji angel se lahko pojavi 

v človeški podobi kot nekdo, ki nas tako nagovori, da se dotakne našega srca; lahko pa je to samo tiha notranja 

spodbuda; lahko so tudi sanje … 

Tako angeli prihajajo tudi k nam, vendar smo komaj pripravljeni na njihovo besedo spremeniti vse svoje 

življenje. Marija pa sprejme Božjo obljubo: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi!« 

(pirm. Lk 1,38). Prav zato je Marija prapodoba resnično verne žene, po njej prihaja na svet novo življenje. 

Božič je izziv tudi za nas, da bi zaupali pogosto tako tihim angelskih spodbudam. Mariji je angel obljubil 

otroka, ki bo svet, Božji. Nekaj novega, svetega, nekaj nad čimer svet ne bo imel moči, bo rojeno v njej in po 

njej. Ta obljuba velja tudi nam: če zaupamo angelovi besedi, bo Bog tudi nas prerodil. Božji otrok bi rad bil 

rojen tudi v nas. V nas želi prebuditi resnično in pravo, enkratno podobo, ki si jo je Bog za nas zamislil.  

Morda težko verjameš, da Bog želi tudi v tebi ustvarjati nekaj novega, saj si prepričan, da tega nisi vreden. 

Tvoje življenje je tako povprečno, ničesar nimaš pokazati. Toda tudi zate velja: za Boga ni nič nemogoče; tudi 

v tebi lahko rojeva otroka, ki bo svet, ki ga ne bo dosegla moč tega sveta; postajal boš Božji otrok, ki bo 

odgovarjal prvotni zamisli Boga o tebi.  
Po: A. Grün, Blagoslovljen božič 

 

 

 

 

 

 

Angel je vstopil k njej  
in rekel: »Pozdravljena,  

obdarjena z milostjo,  
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.«  
 

(Lk 1,28–33) 



 

 

 

 

 

 

Brez Marije se ne bi moglo začeti … In če ni Marije ob 

meni, tudi sama ne morem nič začeti. 

Vzemimo, da Marija ne bi bila prisotna, ko je prišel 

nadangel Gabrijel, da bi ji prinesel presenetljivo 

sporočilo. Lahko bi šla recimo nakupovat, na kavo k 

prijateljici ali na srečanje neke skupine. Vse se je lahko 

začelo s tem, da je bila Marija prisotna. Lahko se šele 

začne, ko je prisotna Marija – in lahko se šele začne, ko 

sem sama prisotna! 

Biti prisoten – to je pogoj, da se lahko zgodi božič, da nebesa lahko dobijo tu na Zemlji roke in noge, da 

lahko Bog prestopi mejo med nebom in Zemljo in jo odpre za nas. Da se božič zgodi v meni in se Bog v 

meni resnično rodi. 

Biti prisoten – to se sliši tako lahko in preprosto: toda kako pogosto se zalotim pri tem, da prižgem radio, da 

bi slišala zadnje novice o zastojih, preden se zapeljem na avtocesto – potem pa sem z mislimi nekje – in 

zgrešim pravo cesto … 

Biti prisoten: vklopim CD, se udobno namestim in hočem končno ta CD res poslušati – potem pa je CD pri 

koncu, jaz pa že rogovilim po kuhinji, ker mi je padlo na pamet, da moram še nekaj urediti …  

Ali smo še sploh sposobni tega – biti prisoten? Živeti sedaj, ta trenutek? S kožo in lasmi, z vsemi čutili? Ne 

da bi nam misli splavale tja, kjer je treba še nekaj narediti – ali k temu, kaj mi je še ostalo? Ali še zmorem, 

da bi se prepustila trenutku? Temu, kar je sedaj, temu, kar je sedaj pomembno? Temu, kar je resnično 

pomembno?! 

Božič pomeni nov začetek – ker Bog začenja z nami novo pot. Pravzaprav mi za to ni treba veliko narediti – 

samo prisotna moram biti! 
                                                                                                                                                                                                      Po: A. Schwarz, Moj resnični božič 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Božič praznujemo kot ozdravljenje, ki naj nas 

vodi v stik z Božjim otrokom v nas. Bog naj bi 

se v nas rodil. To pomeni priti v stik z enkratno 

podobo, ki si jo je Bog naredil o  vsakem izmed 

nas. Če se v nas rodi Bog, se naše življenje 

prenovi. Začnemo lahko znova. Ne določa nas 

več naša preteklost. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBVESTILA:  
 

 

 

 

* Lani 23. decembra je začela delovati toplotna črpalka, ki ogreva župnišče in 

cerkev. Po koncu letošnje zime bo mogoče narediti obračun, koliko stane ogrevanje za 

eno zimo; že zdaj pa se vidi, da bo veliko ceneje, kot smo plačevali za kurilno olje in 

plin, s čimer smo ogrevali do zdaj. – Začetna investicija pa je kar velik zalogaj in dolga 

še nismo poplačali. Še naprej bomo v ta namen zbirali ob nabirkah prvih nedelj, z 

darovi ob pogrebih in z osebnimi prispevki. Vsak dar, tudi najmanjši, je zapisan 

poimensko na posebnem seznamu. -  Iskrena hvala vsem, ki ste do zdaj darovali.  

Tudi pri polnočnici bomo nabirko pri darovanju okrog oltarja namenili za zmanjšanje 

dolga za toplotno črpalko.  

 

 

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

kjer sem bil nazadnje pred dvema letoma: Galicija (brez Podgore), Gorica, Pirešica in 

Železno.  
 


