ŽUPNIJE GALICIJA
25. december 2016

NEDELJA

B O Ž I Č – GOSPODOVO ROJSTVO

25.12.

ob 24h
ob 7h
ob 8.30
ob 10h

Ponedeljek

ŠTEFAN, prvi mučenec – po maši blagoslov konj

26.12.

ob 10h za rajne Vovkove in Rednakove

Torek

Janez, apostol in evangelist – blagoslov vina šentjanževca

27.12.

ob 16h na Pernovem za +Antona Štefančič, obl.

Sreda

Nedolžni otroci, mučenci

28.12.

ob 7h

Četrtek

Tomaž Becket

29.12.

ob 7h

Petek

Sveta družina

30.12.

ob 18h za +Štefana Centrih ter Novakove in Podgorškove

Sobota

Silvester, papež

31.12.

ob 7h

NEDELJA

MARIJA, BOŽJA MATI – NOVO LETO

01.01. 2017

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Leopolda in Štefko Koštomaj
ob 10h za +Ferdinanda Videnšek, obl.

polnočnica – maša za družino Pečnik in Glušič
za farane
na Pernovem za +Anico in Verico Šuper, obl.
za +Ivanko Žolnir, obl.

za +Romana in Jožico Vipavc
za +Ivana Hrustel

za +Angelo Blazinšek (ter vse dobrotnike župnije)

OB BOŽIČNEM PRAZNIKU

V začetku je bila Beseda
in Beseda je bila pri Bogu
in Beseda je bila Bog.
In Beseda se je učlovečila
in se je naselila med nami;
in videli smo njeno slavo,
slavo kakor
edinorojenega od Očeta:
polno milosti in resnice.
(Jn 1,1.14)

Ko je angel pastirjem prinesel veselo oznanilo o Jezusovem rojstvu, je bila
nenadoma pri njem »množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in
govorila: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po
volji« (Lk 2,13–14) .
Umetniki so skozi zgodovino zelo radi uprizarjali ta angelski zbor. V
gotiki so to pogosto otroški angelčki, ki polni veselja igrajo na flavte,
trobente, violine ali kitare in na vso moč prepevajo. Barok je te angele kot
putte prekomerno razpostavil po vseh vogalih in kotih. Veliko je cerkva, v
katerih je po stebrih in slikah skritih preko 300 angelov.
Angeli predstavljajo lahkost bivanja. Imajo krila, da z njimi dajejo polet
naši duši. Spuščajo se iz nebes ali letijo proti njim, da bi peli svojo pesem.
Njihova glasba izžareva lahkost, veselje in svobodo, vendar je njihovo
sporočilo globoko: pojejo o Božji slavi na višavah.
Ko Bogu izkazujemo čast, postanemo živi in se pomirimo sami s seboj, kajti ni se nam več potrebno vrteti
okrog lastne časti, lastnega ugleda. Lahko se spustimo na zemljo in ni nam treba ves čas siliti navzgor.
Izkusimo, da smo ljudje, »ki so mu po volji«, ljudje, ki jim je naklonjen. Bog nas ljubi. Izkušnja Božje ljubezni
našemu življenju daje lahkost in nas vodi k miru s seboj iz drugimi.
Naj te božični angeli opogumijo, da boš življenje jemal bolj lahkotno in se ne boš pustil spraviti na kolena teži,
ki gotovo obstaja tudi v tvojem življenju.
Angeli ti želijo dati poleta, da si svoje življenje ogledaš z druge plati. Da vanj prineseš lahkost in svežino,
svobodo in širino. Tudi tvoji duši želijo dati poleta., da se boš dvignil nad vsakdanje in boš oporo črpal iz
nebes. Tedaj se boš osvobodil vsega, kar te hoče ukleniti.
Po: A. Grün, Želim ti božičnega angela

*
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.

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

NAROČNINE V LETU 2017
DRUŽINA:
OGNJIŠČE:
MOHORJEVE KNJIGE:

98,80 €
30,90 €
46,00 €

Možno je tudi plačilo v dveh obrokih!

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

Vesel božič in obilje božjega blagoslova
v letu 2017
vam iz srca želimo
župnik Janko Cigala
z župnijskimi sodelavci

