
 
 
 
 

                   

                                             

                                ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                    

                                                                25. december 2022  

             

 
          

NEDELJA B O Ž I Č – Gospodovo rojstvo                                                         

25.12.  
 

                              

0.00     polnočnica – maša za r. Pečnik, Glušič in sorod.  

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Ano in Vero Šuper, obl. 

10.00   za rajne Žolnirjeve                                                             

Ponedeljek Štefan – prvi mučenec – Dan samostojnosti    

26.12.                10.00   za dva rajna Štefana Vovk                                                                                               

Torek Janez, apostol in evangelist                                 

27.12.     17.00   na Pernovem  za +Ivana, Martina in starše Golavšek 

                                    blagoslov vina – šentjanževca  

Sreda Nedolžni otroci, mučenci                                               

28.12.                                                 18.00   za +Martina, Miha in Štefana Tržan     

Četrtek Tomaž Becket                                           

29.12.         18.00   za +Borisa Golavšek                    

Petek Sveta Družina                                        

30.12. 18.00   za +Romana in Jožico Vipavc ter rajne Počenove     

Sobota Silvester, papež                               

31.12.                8.00     za +Angelo Križan                                                                   

NEDELJA MARIJA, BOŽJA MATI – NOVO LETO                                                    

01.01.2023       
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Vinka, Nežo in Milana Štefančič  

10.00   za +Marijo Cokan, kot osmina                                                   
 

  



 

            BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

EEVVAANNGGEELLIIJJ      ((PPRRII  PPOOLLNNOOČČNNIICCII))  
 

Danes se vam je rodil Odrešenik  

Iz svetega evangelija po Luku Tiste dni je izšlo povelje cesarja Avgusta, naj se popiše 

ves svet. To je bilo prvo popisovanje, in sicer v času, ko je bil Kvirinij cesarski 

namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel 

iz Galileje, iz mesta Názareta, v Judêjo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Bêtlehem, ker 

je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila 

noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, 

prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. V 

istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. 

Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se 

prestrašili. Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam velíko veselje, ki 

bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, 

Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, v plenice povito in položeno v jasli.« 

In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: 

»Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.« 

 

 

 

 



 

 

 

»Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod. To 

vam bo v znamenje: našli boste dete, v plenice povito in položeno v jasli.« (Lk 2,11–12) 

 

Prišla sta v Betlehem in Jožef je začel iskati prenočišče. Ko sta stopila v mesto, si je Jožef 

gotovo silno prizadeval, da bi našel stanovanje za Marijo: otrok bi se namreč moral vsak čas 

roditi. Jožef je šel od gostišča do gostišča, pa so bila vsa polna. Brez dvoma je bil zaskrbljen 

in že ves iz sebe. 

Edino zatočišče, ki so mu ga ponudili, je bil hlev, kamor so pastirji zgnali ovce ob nevihti.  

Gostišče je zbirališče javnega mnenja, žarišče razpoloženj sveta. Hlev pa je prostor za žvali 

in brezdomce.  

Tja sta se končno zatekla Marija in Jožef. In v samoti mrzlega in prepišnega hleva se je rodil 

Jezus. 

»Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus Gospod.« 

Nihče več ni mogel razmišljati o Bogu kot o nekom, ki je daleč ali ‘nekje tam zgoraj’. Ko je 

Marija rodila Jezusa, je držala v rokah Gosta, ki je tudi Gostitelj sveta.  

Zavit je bil v platnene trakove, njegova prva postelja so bile jasli, napolnjene s slamo, korito, 

pri katerem se je krmila živina.  

Bog v plenicah? Bog, ki leži v jaslih? 

Nihče si ne bi bil mogel misliti, da bo Bog, ki bo prišel na zemljo, tako nebogljen! In prav 

zato ga toliko ljudi ne uspe najti.  

Samo predstavljajte si … Če bi imeli na razpolago ves svet, če bi lahko izbirali, kje in kako 

boste imeli svojega prvega otroka, kakšen kraj bi izbrali? Prvovrstno porodnišnico …? 

Udobno in toplo okolje …?  

Bog, ki bi si lahko izbral karkoli, pa je izbral najsiromašnejši kraj na zemlji. 

Od trenutka svojega rojstva se je Jezus zaročil z uboštvom in trpljenjem. 

  
                                                                                                                                                                Po: J. John, Kaj je smisel božiča? 

 

 

 

Jezus Kristus ne pride na svet v palači, ampak 

v hlevu – v prenočišču, ki je pač še ostalo, ker 

so bile vse  razpoložljive možnosti zasedene. 

Pri čredah so, medtem ko so vsi drugi spali,  

stražili pastirji, ‚prikrajšani‘, in njim je bilo po 

angelu razodeto veselo sporočilo. Jezus gre 

do tistih, ki so na robu in izločeni, do tistih, ki 

so ostali, ki jih nihče ni hotel, ker niso dovolj 

sposobni, lepi ali dobri. Jezus želi tiste, ki jih 

sicer ni hotel nihče drug. 

To je sporočilo božiča.  
 

                                                                                                                                                                                                                Po: A.Schwarz, Divji božič 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Že skoraj 40 let sem po novem letu obiskoval domove po župniji. Poleg blagoslova hiš 

in družin je bil glavni namen, da bi bolje poznal farane – kje so in kako živijo. Ti obiski 

so mi bili onemogočeni samo v času epidemije covida.  

Tudi v januarju 2023 bi rad s tem nadaljeval, ovirajo pa me bolečine v kolku. Sprejeti 

moram to, da nisem vedno mlajši in da ne morem več toliko pešačiti od hiše do hiše. 

Bom pa naredil, kolikor bo mogoče. Upam, da bom zaenkrat lahko hodil vsaj po naselju 

Galicija in Železno. Lahko pa me pokličete tudi iz kateregakoli drugega naselja v 

župniji in se dogovorimo za obisk (tel. 041 556 751).  

Hvala vsem, ki ste me tudi do zdaj radi sprejemali – želim vam veliko božjega 

blagoslova in sreče v novem letu.  

                                                                                                  Janko, župnik  
 
 
 

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

 

Božična poslanica slovenskih škofov 

 

Obhajamo božične praznike. Božič je obletnica Jezusovega rojstva, vendar ne samo to. Je dejstvo, ki je 

zaznamovalo celotno zgodovino. Bog sam je prišel prebivat med nas (Jn 1,14). Skrivnost učlovečenja 

Boga najbolj doživljamo ob jaslicah, v domači družini, v bogoslužnem praznovanju, še zlasti pa pri 

sveti maši. Pri tem se nujno pojavi vprašanje, kako je mogoče ponovno doživeti dogodek rojstva izpred 

davnih let? 

 

V Lukovem evangeliju pri polnočni maši beremo, da se je Odrešenik rodil danes (Lk 2,11). Ta časovni 

prislov se v božičnem času ponovi večkrat. Ponavljanje nakazuje, da Božje rojstvo presega meje časa 

in prostora. Tako kot rojstvo otroka pomeni upanje za družino, tako Božje rojstvo pomeni upanje za 

celotno človeštvo. Emanuel je Bog z nami. Nismo sami! Utrjevanje upanja je še posebno pomembno v 

času, ko doživljamo vojno, različne oblike nasilja in druge vrste negotovosti.  

 

Bogoslužna besedila v božičnem času nam povedo, da so dogodki odrešenja vedno aktualni in 

zadevajo vsakega človeka. Ko slišimo ali izgovarjamo, da se je danes za nas rodil Odrešenik, mislimo, 

da nam Bog v sedanjem trenutku ponuja možnost, da ga prepoznamo, sprejmemo in okrepljeni z vero 

zaživimo na nov način, kot so to storili pastirji v Betlehemu. 

Božje dete se ni rodilo v toplem domu, temveč na poti, v mrazu in negotovosti. Tudi v tem času mnogi 

trpijo zaradi različnih oblik nepravičnosti. Njihov božič je podoben tistemu na betlehemskih poljanah 

in begu svete družine v Egipt. Spomnimo se osamljenih in onemoglih, bolnih in tistih, ki v teh dneh v 

bolnišnicah skrbijo zanje, pa vseh tistih, ki delajo in skrbijo, da lahko mi v miru praznujemo. Tudi po 

njih Gospod prihaja k nam.  

 

V imenu slovenskih škofov vsem družinam in posameznikom, krščanskim občestvom, Slovencem doma, 

v zamejstvu in po svetu ter drugim krščanskim Cerkvam in skupnostim želim blagoslovljen božič. Naj 

nam praznovanje Božjega rojstva utrdi vero, prinese miru, veselja in novega upanja.  

 

Msgr. dr. Andrej Saje  

Novomeški škof in 

predsednik Slovenske škofovske konference 

 
 
 


