ŽUPNIJE GALICIJA
29. november 2015

NEDELJA

1. ADVENTNA – nedelja Karitas

29.11.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Dušana Pečnik, obl.
ob 10h za +Alojza, Jožefo in Rafka Podlesnik

Ponedeljek

ob 15h v Žalcu dekanijska revija
cerkvenih pevskih zborov
Andrej, apostol

30.11.

ob 18h za +Andreja Križan, Kremšove in Grebovškove

Torek

Edmund

01.12.

ob 7h

Sreda

Vivijana

02.12.

ob 18h za +Mirka Šuper, 30. dan

Četrtek

Frančišek Ksaver

03.12.

ob 8h na Pernovem za rajne Cokan, Pliberšek in Bürgin

Petek

prvi petek – Barbara

04.12.

ob 18h za +Saro Veber

Sobota

prva sobota

05.12.

ob 7h

NEDELJA

2. ADVENTNA

06.12.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Janija Podmiljšak
ob 10h za oba r. Jožeta in Ano Štefančič, obl.

za +Marjana Trupi

za +Antona in Ivano Volf, obl.

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

OB PRVI ADVENTNI NEDELJI

In takrat bodo videli Sina
človekovega priti na
oblaku
z veliko močjo in slavo.
Ko pa se bo
to začelo goditi, se ozrite
kvišku in vzdignite glave;
zakaj vaše odrešenje
se približuje.«
(Lk 21,27–28)

Lk 21,25–28.34–36

BOG SVOJIH NIKOLI NE ZAPUSTI
Stiska, bolečina in negotovost so del življenja vsakega človeka. V našem času tudi hitenje, stresi,
živčnost, neurejeni in trpeči odnosi. V evangeliju Jezus opisuje še težje trenutke stiske, ko se bodo
»nebeške sile majale« in ko bodo ljudje »ginili od strahu«. Resnost teh evangeljskih besed zlasti
občutimo takrat, ko trpimo ali ko vidimo nepravilnosti ter krivice v družbi in nas je strah za svojo
prihodnost, prihodnost drugih, zlasti otrok. »Nas hoče torej še Kristus prestrašiti, ko obljublja še večjo
stisko in strah, celo propad celega vesolja?« se bo kdo nejevoljno vprašal. Ravno nasprotno! Kljub
temu da bo med narodi velika stiska in bodo nastopili hudi časi, se tistim, ki zaupajo v Boga, ni treba
bati. Ko se bodo dogajale najstrašnejše stvari, se spomnimo Kristusovega naročila: »Vzravnajte se in
dvignite glave, kajti vaše odrešenje se približuje.« Bog tistih, ki zaupajo vanj, tudi v največji nesreči
ne bo zapustil. Da bi pa prepoznali Gospoda, ki nevsiljivo vstopa v naše življenje, moramo biti čuječi:
»Varujte se pa, da vam srca ne bodo obtežena s požrešnostjo in pijanostjo in z življenjskimi skrbmi
...« Bog vstopa v naše življenje in nam želi biti blizu ter nam želi pomagati v naših preizkušnjah, mi pa
ga lahko spregledamo, ker se zanimamo za druge stvari. Zato nam Cerkev priporoča, da gremo
»prihajajočemu Gospodu naproti z dobrimi deli« (kakor beremo v mašni prošnji).
Gospod nas v stiski ne bo zapustil. Če živimo iz vere, nam bo vedno, tudi ob hudi preizkušnji in zadnji
uri, vlival mir ter dajal upanje. To je veselo Kristusovo oznanilo, ki nam ga Cerkev namenja v začetku
adventnega časa.
Prosimo Gospoda, da mu bomo šli naproti z molitvijo in dobrimi deli, se varovali razuzdanosti in
nepotrebnih skrbi ter bomo čuječi, da bomo zmogli v negotovosti, stiski in preizkušnji začutiti nadvse
ljubečo Božjo bližino.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

PRVA ADVENTNA NEDELJA JE OBENEM TUDI »NEDELJA KARITAS«

Slovenska karitas letos obeležuje 25 letnico
svojega obstoja, saj jo je Slovenska škofovska
konferenca, pod vodstvom in na pobudo tedanjega
nadškofa Alojzija Šuštarja, ustanovila 1. maja
1990. V naslednjih mesecih so bile ustanovljene še
tri škofijske Karitas, in sicer v Ljubljani, Mariboru in Kopru ter številne župnijske
Karitas. Odtlej sodelavci Karitas nesebično pomagajo vsem pomoči potrebnim tako na
domačih tleh kot tudi v tujini. Danes v mreži Karitas deluje 459 organizacij, v katerih
10.000 prostovoljcev vsako leto opravi več kot pol milijona prostovoljnih ur za ljudi v
stiski.
Karitas je zagotovo najbolj prepoznavna po razdeljevanju materialne pomoči, saj je v zadnjih desetih letih
razdelila več kot 25 mio kg hrane. Skupna vrednost programov pomoči v hrani, higienskih pripomočkih,
kurjavi, plačilu položnic in ob naravnih nesrečah pa je v zadnjih desetih letih presegla 49 mio €. Če je v prvih
letih delovanja pomoč Karitas dosegla nekaj tisoč družin, v zadnjih letih zajame več kot 20.000 družin
oziroma vsako leto več kot 100.000 socialno ogroženih oseb.
Karitas je svoje poslanstvo skozi vsa leta doslej gradila tudi na zahtevnejši strokovni in socialno varstveni
pomoči ljudem iz roba, ki vključuje nastanitev in celovito oskrbo. Poleg šestih materinskih domov, ima danes
še osem terapevtskih skupnosti za odvisnike, iz potreb ljudi z roba so nastali programi za pomoč
brezdomcem, prva ambulanta, dnevni centri in zavetišče, skupnosti za alkoholike in programi za oskrbo
žrtev trgovine z ljudmi.
Ob 1. adventni nedelji se k nebeškemu očetu obračamo s skupno prošnjo, da bi vlival moči vsem sodelavcem,
ki se nesebično vključujejo v delo Karitas, hkrati pa po vseh nas širil svojo Ljubezen do ljudi, ki so je najbolj
potrebni.
Povzeto po: www.karitas.si

NEKAJ OBVESTIL:

*
Naš mešani cerkveni zbor vabi na božični koncert, ki bo na četrto adventno
nedeljo (20.12.) /v tem trenutku ura še ni določena/. Na božičnem koncertu bodo
nastopali vsi trije naši cerkveni zbori in oktet Društva upokojencev Velika PirešicaGalicija.
*
Prihodnjo nedeljo (6.12.) bo v Marijini baziliki v Petrovčah ob 16. uri Miklavžev
koncert, ki ga prireja vokalna skupina Candela. Gosta sta Mladinski pevski zbor
župnije Galicija in Otroški cerkveni zbor Petrovče.
*
OŠ Petrovče prireja v torek (8.12.) ob 18. uri v šoli dobrodelni koncert za šolski
sklad.
*
Zakonci celjske škofije vabljeni v četrtek (10.12.) na srečanje družin, ki bo
od 18.00 do 21.00 v veliki dvorani Doma sv. Jožefa v Celju.
*
Priložnost za adventno spoved bo na soboto pred 4. adventno nedeljo (19.12.)
ob 15. uri v župnijski cerkvi. Prideta spovednika iz Gotovelj in Šempetra.
*
Vstopnice za otroke pri Miklavževem obisku lahko dobite vsak dan po maši
(in tudi v trgovini Košarica – do petka!). Cena je ista kot že vrsto let: 5 evrov.
Prihod sv. Miklavža bo v soboto, 5. decembra. V župnijski cerkvi bo ob 16. uri,
na Pernovem pa ob 17. uri.

