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27. december 2020

NEDELJA

SVETA DRUŽINA

27.12.

za +Anico in Verico Šuper, obl.
za +Ivanko in vse Žolnirjeve

Ponedeljek

Nedolžni otroci, mučenci

28.12.

za +Romana, Jožico in vse Vipavčeve

Torek

Tomaž Becket

29.12.

za duhovne poklice

Sreda

Janez Kancij

30.12.

za +Franca Tkavc (darovali Vovk in Jelen)

Četrtek

Silvester, papež

31.12.

za božji blagoslov v novem letu

Petek

MARIJA, SVETA BOŽJA MATI – NOVO LETO

01.01. 2021

za +Ferdinanda Videnšek, obl.

Sobota

Bazilij Veliki in Gregor Nacianški

02.01.

za vse dobrotnike naše župnije

NEDELJA

2. NEDELJA PO BOŽIČU

03.01.

za +Moniko Drev

SVETE MAŠE ŠE VEDNO NE SMEJO BITI Z UDELEŽBO VERNIKOV !

NEDELJA SVETE DRUŽINE
Evangelij
OTROK JE RASTEL IN BIL VEDNO BOLJ POLN MODROSTI
Iz svetega evangelija po Luku
Ko so se dopolnili dnevi Marijinega očiščevanja po Mojzesovi postavi, so Jezusa
prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda, kakor je zapisano v
Gospodovi postavi: Vsak moški prvorojenec naj bo posvečen Gospodu, in da bi
žrtvovali dve grlici ali dva golobčka, kakor je rečeno v Gospodovi postavi.
Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon; bil je pravičen in
bogaboječ. Pričakoval je Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil nad njim. In Sveti
Duh mu je razodel, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospodovega
maziljenca. V Duhu je prišel v tempelj. In ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi
zanj opravili vse po običaju postave, ga je tudi Simeon vzel v naročje, slavil Boga
in rekel: »Zdaj odpuščaš, Gospodar, svojega služabnika v miru, kakor si obljubil s
svojo besedo. Kajti moje oči so videle Odrešenika, ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razodetje vsem narodom in v slavo Izraela, tvojega ljudstva.«
Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo o njem. Simeon jih je
blagoslôvil in rekel Mariji, njegovi materi: »Glej, ta je postavljen v padec in
vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, kateremu bodo nasprotovali, in tvojo
dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src.«
Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuélova hči iz Aserjevega rodu. Bila je že zelo
v letih. Po svojem devištvu je sedem let preživela z možem, nato pa je kot vdova
dočakala štiriinosemdeset let. Templja ni zapuščala, ampak je noč in dan s
postom in molitvami služila Bogu. Prav tisto uro je prišla v tempelj počastit Boga.
In pripovedovala je o otroku vsem, ki so pričakovali odrešenje Jeruzalema. Ko so
izpolnili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret.
Otrok pa je rastel in se krepil. Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je
bila z njim.

Lk 2,22–40

DRUŽINA JE SVOJEVRSTNO SVETIŠČE
Praznik svete družine je. Praznik vseh družin. Ta je postavljen v čas prostih dni, ko se večina članov
družine mirno zbere in ob božični skrivnosti poživlja družinsko življenje. Cerkev želi, da bi prav v
božičnem prazniku odkrivali in uresničevali duhovno globino družine.
Božja beseda, ki smo jo poslušali, je vsebinsko zelo bogata: starozavezna modrost nas poučuje, da v
družini, kjer ni Boga, ne more biti pravega reda; pisatelj novozaveznega odlomka nam omenja, katere
lastnosti so nujne za resnično družinsko srečo. Evangelist Luka pa nam kaže na sveto družino kot na
vzor sleherne prave družine.
V današnjem času vsi čutimo, da je sodobno družinsko življenje drugačno od tistega, kar je bilo
značilno za družinsko življenje v preteklosti. Težko je reči, kdaj in kaj je bilo bolje. Kristjani danes
poudarjamo, tako kot vedno, da tam, kjer ni Božje avtoritete, tudi človeška avtoriteta nima pravega
temelja. V Svetem pismu je rečeno: Gospod je dal človeku čast pri otrocih. Gotovo je, da starši, ki
vzgajajo svoje otroke za Boga, delajo tudi za svojo osebno srečo.
Bog je z družino imel svoje načrte. Družina naj bi bila prostor, kjer kristjani drug drugemu pomagamo
v ljubezni, ki jo prešinja vera. Prav taki ljubezni poje hvalnico sveti Pavel in našteva lastnosti, ki naj bi
jih gojili v družini: iskreno vdanost, velikodušno ljubezen, medsebojno podrejenost. Družina naj bi bila
nadnaravno svetišče, kjer kraljujeta mir in molitev, Božja beseda in hvaležnost.
Kristus je dobro vedel, da mora najprej odrešiti družino, če hoče odrešiti človeštvo. Zato je prišel na
svet v družin in v njej živel večino svojega zemeljskega življenja.
Po: T. Kompare, Bogoslužno leto B

NAVODILA ZA OBHAJANJE BOGOSLUŽJA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19
V ŠKOFIJI CELJE
V skladu s sklepom Slovenske škofovske konference, ki je bil sprejet na seji Stalnega sveta SŠK 18.
decembra 2020 in se glasi: »Škofje so sklenili, da bodo pri ponovni uvedbi bogoslužja upoštevali
epidemiološko stanje v posameznih statističnih regijah. Na podlagi teh podatkov sem se posvetoval z
dekani. Na ravni naše metropolije smo se uskladili in glede na epidemiološko sliko izdali:
Navodila za bogoslužno obhajanje božičnih praznikov v mariborski metropoliji.
Vlada RS je 16. decembra 2020 izdala preklic nekaterih določb glede zbiranja vernikov v cerkvah ali
kapelah, vendar so še vedno v veljavi strogi varnostni ukrepi za zajezitev epidemije. Epidemiološka
slika glede okužbe s COVID-19 je na območju mariborske metropolije slaba.
Da bi varovali zdravje ljudi, smo se voditelji vseh treh škofij po posvetovanju z duhovniki odločili, da
svete maše v vseh cerkvah ali kapelah metropolije do nadaljnjega škofje in duhovniki še naprej
obhajamo brez navzočnosti vernikov.
Verniki so povabljeni, da obhajanje svete maše spremljajo po televiziji, radiu in drugih elektronskih
medijih.
Dovoljena je tudi individualna duhovna oskrba, se pravi, da verniki lahko po vnaprejšnjem dogovoru z
duhovnikom opravijo spoved in prejmejo obhajilo, seveda ob upoštevanju vseh varnostnih določb.
Po praznikih bomo ponovno proučili epidemiološko stanje, in na temelju tega sprejeli odločitev glede
obhajanja svetih maš z udeležbo vernikov.
Letošnji božič bo »betlehemski«, saj ob Jezus ne bo množic, kakor jih ni bilo v hlevu ob njegovem
rojstvu. Jezusa pa s postavitvijo jaslic, z molitvijo in branjem Božje besede povabimo na svoje
domove in On bo okrepil naša srca ter naredil, da bo tudi letos zvenela angelska pesem: Slava Bogu
na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje.
Msgr. Alojzij Cvikl D.J, mariborski nadškof metropolit
Msgr. dr. Peter Štumpf SDB, murskosoboški škof
g. Rok Metličar, škofijski upravitelj škofije Celje

POLNOČNICA OD DOMA
Letošnja božična polnočnica v župnijski cerkvi v Galiciji je postala znana po vsej
Sloveniji. Zaradi originalne zamisli in izvedbe so jo namreč (vsaj delno) pokazali tudi
na televiziji. Vsak jo lahko kadarkoli znova pogleda še na spletni strani YouTube.
V ozadju te polnočnice je skritega ogromno dela, truda in znanja. Delo se je začelo že v
oktobru. Ker druženje ni bilo dovoljeno, je vsak pevec ali pevka svoj glas posnel doma,
tako da je to res »polnočnica od doma«. Potem so te glasove v »centrali« naši
strokovnjaki združili v zbore. Vseh posnetkov, ki jih je bilo treba pozneje še urediti, je
krepko preko 300. Sveta maša je bila posneta posebej.
Vsi, ki so pri tem zahtevnem projektu sodelovali, si zaslužijo naše priznanje in zahvalo!

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

KRATKA STATISTIKA ZA LETO 2020:
KRSTI:

11

(leto prej 20) – 4 dečki, 7 deklic

POROKE:

4

(leto prej 7) – 4 poroke so bile odložene zaradi epidemije

POGREBI:

16

(leto prej 7) – 7 moških, 9 žensk

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

NAROČNINE za verski tisk, ki se poravnajo v januarju:
DRUŽINA – 119,60 €

OGNJIŠČE – 33,50 €

Lahko naročite tudi tako, da dobivate po pošti in potem plačujete po položnicah.

*****************************************************************
Letos zaradi epidemije ne bom smel v januarju hoditi od hiše do hiše za blagoslov
družin. Lahko pa me iz katerekoli družine pokličete in se po vaši želji za obisk in
blagoslov dogovorimo za določen dan in uro. Pri tem seveda upoštevamo vse predpise
(maska itd.).

VSEM ŽELIM ZDRAVJE IN VELIKO VSEGA DOBREGA
V NOVEM LETU

Spoštovani!
Svete maše, ki ste jih naročili, bodo darovane na tisti dan, kot je bilo dogovorjeno.
To in še kaj drugega bo objavljeno vsako soboto na naših oznanilih na internetni
strani Krajevne skupnosti Galicija (galicija.si).
Če kdo želi mašo, ki jo je naročil, prestaviti na poznejši datum, naj me pokliče, da
se dogovorimo. Maše lahko naročate tudi za naprej.
V času teh ukrepov tudi verouk po župnijah odpade.
V župnišču me lahko najbolj zagotovo dobite ob sobotah dopoldne. Takrat lahko
naročniki tudi dobite Družino in Ognjišče. Na razpolago je že stenski Marijanski
koledar (2.50 €) in Družinska pratika (6.50 €).
Kadarkoli sem dosegljiv na telefonski številki 041 556 751.

Molimo drug za drugega. Vsak dan vam bom pri maši v mislih posredoval božji
blagoslov.
V upanju, da bo kmalu bolje, vas vse lepo pozdravljam!
Janko, župnik
PRIPIS:
Hvala vsem, ki ste do zdaj že darovali svoje prispevke za našo župnijo!
Ko bomo lahko spet imeli skupaj maše po cerkvah, bom povedal in objavil, koliko
smo zbrali.

