ŽUPNIJE GALICIJA
28. december 2014

NEDELJA

SVETA DRUŽINA

28.12.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Leopolda Koštomaj
ob 10h za +Antonijo Verdel, daroval Jože Krivec

Ponedeljek

Tomaž Becket

29.12.

ob 18h za +Angelo in Edija Žolnir

Torek

Feliks

30.12.

ob 7h

Sreda

Silvester, papež

31.12.

ob 7h

Četrtek

MARIJA, BOŽJA MATI – NOVO LETO

01.01. 2015

ob 10h za +Ferdinanda Videnšek, obl.
ob 16h na Pernovem za +Vinka in Nežo Štefančič, obl.

Petek

prvi petek

02.01.

ob 7h

Sobota

prva sobota

03.01.

ob 7h

NEDELJA

2. NEDELJA PO BOŽIČU

04.01.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Ireno Baša in r. Jelenove, obl.
ob 10h za r. Belejeve iz Hramš in Mirnikove iz Trnovelj

za +Vinka in Marijo Ramšak
za vse dobrotnike cerkve in župnije

za +Moniko Drev
za +Franca in Anico Reher

*
V soboto, 3. januarja, bo Dani Golavšek prejel red diakonata. To bo pri maši ob 10. uri v
minoritski cerkvi svetega Petra in Pavla na Ptuju.
Diakonat je stopnja pred mašniškim posvečenjem, ki bo prihodnje leto. V času po posvečenju bomo
torej v naši župniji spet imeli novo mašo.

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

PRIHAJAMO V NOVO LETO
In pohiteli so, prišli tja in
našli Marijo, Jožefa in dete,
v jasli položeno.
Ko so to videli, so povedali,
kar jim je bilo rečeno
o tem detetu.
In vsi, ki so slišali,
so se čudili temu,
kar so jim povedali pastirji;
Marija pa je vse te besede
ohranila in jih v
svojem srcu premišljevala.
(Lk 2,16–19)

Lk 2,16–21

ŽIVETI BOGA V VSAKDANU
Ničesar ne morem izgubiti – toda neskončno veliko lahko pridobim. In prav v tem naj bi bilo življenje
mojega vsakdana. Bog me spremlja na vseh poteh – te Božje obljube ne moremo omejiti na določen
prostor in čas.
To pomeni, da naj dam Bogu prostor in čas, da naj to skrivnost vključim v svoje življenje. Da dam
priložnost svojim sanjam, zaupam svojemu hrepenenju in najdem pogum, da vedno znova vstanem.
S tem pa ni mišljeno aktivno delovanje, ampak naše bivanje, naša življenjska drža in odnos do
življenja.
Kaj to pomeni, nas lahko nauči Marija. Ničesar ni storila, je le živela – in prav zato se je v njej lahko
rodil Bog, dobil roke, noge, obraz …, postal človek.
Preprosto sem lahko vedno pripravljena za Božji klic, za njegov poseg v moje življenje. Ustavim se,
pogledam na Boga in pustim, da se mi približa in rečem »da« – polna domov, polna upanja – in polna
ljubezni. V hrepenenju po tem, česar še ni, iščem, upam, pričakujem. Prisluškujem, gledam, poskušam
razumeti, poskušam na novo, pustim se dotakniti – in premakniti. Svojo pot hodim v imenu tistega, ki
me spremlja. Preizkušam življenje, ker mi je nekdo to obljubil. Ne prodam živosti samo zato, ker bi
bilo brez čustvenih pretresov lažje in ceneje. Pustim se dotakniti do tveganja, da bom ranjena.
Kdor pusti, da se ga dotakne božična Božja skrivnost, temu se odpre nov življenjski program – na
videz pomembno postane nepomembno. Nebistveno naenkrat postane bistveno. Pripravljen je na to, da
se mu podrejo vsi načrti, ker je v njegovo življenje prodrlo nekaj novega in večjega.
Želim vam, da bi se z novim koledarskim letom tudi za vas začelo nekaj povesem novega – ne zgolj na
koledarju, temveč v vas!
Po: A. Schwarz

