
 
 
 
 
 

                   

                

                                ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                      

                                                                  3. december 2017  

  

 

NEDELJA 1. ADVENTNA                              

03.12.  
 

ob 7h     za farane  

ob 8.30  na Pernovem  za rajne Cokan, Pliberšek in Bürgin 

ob 10h  za +Alojza in Jožefo Podlesnik ter Emilijo Koprivec, obl. 
  ob 15h  DEKANIJSKA REVIJA CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV 

Ponedeljek Barbara                 

04.12.                 ob 18h   za rajne Rednakove in Vovkove           

Torek Saba                                                         

05.12.         ob 18h   za +Vinka in Marijo Ramšak, obl.  

Sreda Nikolaj (Miklavž)                                          

06.12.                                                    ob 18h   za zdravje in v dober namen                       

Četrtek Ambrož                              

07.12.           ob 18h   za +Nežo in Janeza Ašenberger  

Petek BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE                                               

08.12. ob 7h     za rajne Kremšove, Grebovškove in Rednakove  

ob 16.30  na Pernovem  za r. Lobnikarjeve in sorod., obl.  

ob 18h   za +Anico Grebovšek                         

Sobota Valerija                                      

09.12.          ob 7h     za +Pavlo, Ernesta in Marijo Grobelnik  

NEDELJA 2. ADVENTNA                              

10.12.  
 

  

ob 7h     za farane  

ob 8.30  na Pernovem  za +Antona, Jožeta in Ano Veber, obl.  

ob 10h   za +Ivanko in vse Žolnirjeve, obl.  



                                   

                

 

                 PRVA  ADVENTNA  NEDELJA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEČE NA ADVENTNEM VENCU 

 

Na adventnem vencu so gorele že štiri 

sveče in ljudem naznanjale, da se bliža 

božič. V napol mračni cerkvi je vladala 

popolna tišina, zato si lahko slišal 

pogovor med svečami. 

Prva je rekla. »Ime mi je MIR, a ne morem ostati prižgana v današnjem 

svetu, kjer sta sovraštvo in nasilje tako pogosta. Nihče več ne skrbi za 

moj plamen … Kmalu bom ugasnila.« Njen plamen je začel pojemati in 

kmalu je res ugasnila. 

Druga sveča se je oglasila: »Moje ime je VERA, a moja svetloba ne 

razsvetljuje več. Mraz brezbožnosti in tema dvoma sta me zdrobila. 

Nima smisla, da bi še svetila.«  

Komaj je to izgovorila, je zavel strupeno mrzel veter ter jo ugasil.  

Tretja sveča žalostno spregovorila: »Moje ime je LJUBEZEN. Nimam 

več moči, da bi ohranjala svoj plamen. Ljudje me dušijo s svojo 

brezčutnostjo in me nič več ne cenijo.« In pri priči je ugasnila.  

Tedaj pa je v cerkev stopil otrok. Zagledal je ugasle sveče: »Zakaj ne 

gorite? Do kraja bi morale dogoreti!« je zaklical. 

Otroku so se orosile oči, takrat se je zaslišal glas četrte sveče: »Ne bodi 

žalosten. Dokler gori moj plamen, lahko znova prižgemo druge sveče, 

kajti moje ime je UPANJE.« 

Otrok se je pomiril. S četrto svečo je prižgal druge tri. V mraku cerkve 

so na adventnem vencu spet zaplapolali plameni vseh štirih sveč. 
B. Rustja, Zgodbe za advent in božič 

 

 

 

 Čujte torej, zakaj ne veste,  
kdaj pride hišni gospodar,  

ali zvečer ali opolnoči  
ali ob petelinjem petju  

ali zjutraj – da vas  
ob nenadnem prihodu  

ne najde spečih.  
Kar pa vam pravim,  

pravim vsem: Čujte!« 
 

(Mr 13,35–37) 



                                        

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBVESTILA:  
 

* Na 1. adventno nedeljo, 3. decembra, bo tradicionalna revija cerkvenih pevskih 

zborov žalske dekanije. Revijo letos gosti naša župnija, zato bo revija v župnijski 

cerkvi v Galiciji ob 15. uri.  

Lepo vabljeni, da s svojo udeležbo izrazimo priznanje in hvaležnost vsem cerkvenim 

pevkam in pevcem, organistom in zborovodjem.  

 

* Sveti Miklavž si je letos premislil in bo obiskal otroke v torek, 5. decembra, spet 

v cerkvi, ne na Trju kot lani. Kot že prejšnja leta, bo v župnijski cerkvi ob 16. uri,         

v pernovski pa ob 17. uri. – Vstopnice bodo po 5 evrov, dobite pa jih samo v Košarici.  

 

* Priložnost za adventno spoved bo v soboto pred četrto adventno nedeljo,          

23. decembra ob 15. uri. Spovedovala bosta duhovnika iz Gotovelj in Šempetra.  

  

 

Hvala ti, Gospod,  
da nam ponovno podarjaš 
adventni čas, 
čas pričakovanja in priložnosti,  
da prižigamo v sebi  
luč dobrote in upanja.  
Naj se naša dobrota  
odraža tudi pri ljudeh,  
ki so potrebni naše pomoči.  
Hvala ti za prvo lučko  
na adventnem venčku;  
naj nas spomni,  
da bomo le v luči tvoje ljubezni  
adventni čas resnično globoko 
doživeli.                                Amen. 
  


