ŽUPNIJE GALICIJA
30. november 2014

NEDELJA

PRVA ADVENTNA

30.11.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Dušana Pečnik, obl.
ob 10h za +Franca Novak, obl.

Ponedeljek

Edmund

01.12.

ob 18h za +Antona in Ivano Volf, obl.

Torek

Vivijana

02.12.

ob 7h

Sreda

Frančišek Ksaver

03.12.

ob 7h

Četrtek

Barbara

04.12.

ob 8h

Petek

prvi petek – Miklavževanje: Galicija ob 16h, Pernovo ob 17h

05.12.

ob 18h za +Jožefo Šuperger

Sobota

Miklavž (Nikolaj) – prva sobota

06.12.

ob 7h

NEDELJA

DRUGA ADVENTNA

07.12.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Antona, Ano in Jožeta Veber, obl.
ob 10h za +Alojza, Jožefo ter Rafka Podlesnik, obl.

za +Franca in Ano Arnšek
za rajne Cokan, Pliberšek in Bürgin
na Pernovem za rajne Kuglerjeve

za +Anico Grebovšek

OB ZAČETKU ADVENTNEGA ČASA

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 13,35–36)

Zahvaljen, Gospod,
za spodbudo k čuječnosti.
Če boš prišel zvečer,
nas boš našel dremave.
Če prideš opolnoči,
bomo še na plesišču.
Ko potrkaš ob petelinjem petju,
nas bo vsrkavala vase
toplota mehke postelje.
In če prideš ob zori,
bomo nejevoljni,
da nas budiš iz sna.
Vseeno pridi kadar koli.
Pričakujemo te grešni,
da nas obsiješ s svojo svetlobo.
B. Golob, Zahvala za Božji kruh

Molitev ob adventnem vencu:
Dobri in usmiljeni Bog, blagoslovi naš adventni venec,
da nas bo spremljal v dneh pričakovanja in upanja.
Poživi ob njem našo vero in naše življenje usmerjaj k dobremu.
Na začetku tega bogoslužnega časa te prosimo:
združi in ozdravi vse, kar je potrto in ranjeno.
Sveče tega adventnega venca naj razsvetljujejo in ogrevajo
ne samo naš dom, ampak tudi naša srca.
V naših srcih naj sveti tvoja blaga luč in iz njih prežene mraz,
temo in obup.
Pred svetlobo sveč naj se iz našega doma umakneta prepir in nemir.
nemir.
Zažarita pa naj tvoja ljubezen in upanje.
Prosimo te v teh adventnih dneh, bodi z nami v našem domu,
da se bomo v njem počutili varne.
Sij sveč na adventnem vencu naj nas spominja, na tvojo navzočnost med nami.
Naš pravi dom je samo tam, kjer je prostor tudi za Skrivnost.
Če si ti z nami, če si v nas, smo sposobni dojeti, da si neizmerna skrivnost.
Naredi iz naše hiše dom, v katerem bomo radi prebivali.
Blagoslovi torej ta adventni venec in z njim vse v našem domu,
ki ga razsvetljujejo njegove sveče.
Dobri in usmiljeni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. Amen.
B. Rustja, Zgodbe za advent in božič

*
Vstopnice za otroke za miklavževanje lahko dobite
vsak dan po maši. Dobite jih lahko tudi v trgovini Košarica.
Zadnja možnost je v petek dopoldne.
Prihod sv. Miklavža bo v petek, 5. decembra. V župnijski
cerkvi bo ob 16. uri, na Pernovem pa ob 17. uri.
*
Priložnost za adventno spoved bo na soboto pred 4. adventno nedeljo (20.12.)
ob 15. uri v župnijski cerkvi. Prideta spovednika iz Gotovelj in Šempetra.
*
Na 4. adventno nedeljo (21.12.) bo ob 15. uri v župnijski cerkvi božični
koncert. Nastopali bodo vsi trije naši cerkveni pevski zbori.

