
 
 
 
 
 

                   

                                                 

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                       

                                                                  30. december 2018 

                                

                                      

NEDELJA SVETA DRUŽINA                              

30.12.  
 

7.00     za farane                              

8.30    na Pernovem  za +Ernesta, Marijo in Pavlo Grobelnik, obl. 

10.00   za +Ivanko in vse Žolnirjeve, obl.  

Ponedeljek Silvester, papež                                       

31.12.                 7.00   za +Moniko Drev               

Torek MARIJA, BOŽJA MATI – NOVO LETO – DAN MIRU  

01.01. 2019   10.00    za +Ferdinanda Videnšek, obl.  

16.00    na Pernovem   za +Vinka, Nežo in Milana Štefančič 

Sreda Bazilij Veliki in Gregor Nacianški              

02.01.                                                    7.00     za +Ivana in Anico Grebovšek  

Četrtek Presveto Jezusovo ime  

03.01.           7.00     za +Danico Grobelnik  

Petek prvi petek                                               

04.01  18.00   za +Romana Cvikl, 30. dan, Franca Cvikl, obl.  

                                                     in vse rajne Jaklnove  

Sobota prva sobota                            

05.01.          7.00     za +Jožefa in Štefko Krajnc   

NEDELJA GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SVETI TRIJE KRALJI 

06.01.  
 

  

7.00     za farane                              

8.30   na Pernovem  za +Rozalijo in Jožeta Ašenberger  

10.00   za +Franca in Jožefo Šuperger, obl., in starše Jevševar  
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Lk 2,41–52 

DRUŽINA 

 

Družina igra pomembno vlogo v življenju vsakogar izmed nas. Iz zdravih družin izhajajo zdrave 

osebnosti. Vsaj na splošno je tako. Zdravje naroda je odvisno od zdravih družin, propad naroda pa se 

začenja s propadanjem družine. Cerkev se tega zaveda. Ker nam želi samo dobro, postavlja pred nas 

vzor, ki naj bi se po njem zgledovali – to je nazareška družina. 

Ob vsem tem pa družina ni vrednota, ki bi se ji moralo vse drugo ukloniti. Nad njo je človek, oseba, 

posamezni član družine. Zaradi njega je družina ustanovljena, njemu mora omogočati, da v njej 

uresniči samega sebe. 

Mož se uresničuje v ljubezenski povezavi z ženo, po naravi je k njej naravnan, v njej najde svojo 

dopolnitev.  

Žena uresničuje svojo ženskost v ljubezenski povezavi z možem. Nanj je naravnana in v njem najde 

svojo dopolnitev. 

Oba se uresničujeta ob otrocih, ki jih porajata in vzgajata. Nanje je naravnana njuna telesnost in 

duševnost, v njih se dopolnjuje njuna oseba in skupna rast. 

Otroci se uresničujejo ob starših. Iz njihove ljubezni se porajajo, ob njihovi skrbi odraščajo, ob njihovi 

zrelosti dozorevajo. Uresničujejo pa se tudi v medsebojnih odnosih. Človek je družbeno bitje in že od 

malega se mora uvajati v skupnost. 

Jožef se je dopolnjeval ob Mariji, Marija ob Jožefu, oba ob Jezusu. Jezus pa je ob njima napredoval v 

modrosti, starosti in milosti. Lepšega vzora Cerkev ljudem ne bi mogla ponuditi. 
                                                                                                                                                                                                          Po: Beseda da Besedo 

 

 

 

 

 

Po treh dneh  
so ga našli v templju.  

Tam je sedèl med učitelji,  
jih poslušal in vpraševal.  

In vsi, ki so ga slišali, so strmeli  
nad njegovo razumnostjo  

in njegovimi odgovori.  
Ko sta ga zagledala,  
sta bila presenečena  

in njegova mati mu je rekla: 
»Otrok, zakaj si nama tako stóril?  

Tvoj oče in jaz sva  
te žalostna iskala.«  

Dejal jima je:  
»Kako da sta me iskala?  

Mar nista vedela, da moram biti  
v tem, kar je mojega Očeta?« 

  
(Lk 2,45–49) 



 

 

 

 

* KRATKA STATISTIKA ZA LETO 2018:  

 

KRSTI:  20  (leto prej 16) – 14 dečkov, 6 deklic.  

POROKE:  4 (leto prej 5). 

POGREBI:  20 (leto prej 15) – 6 moških, 13 žensk, 1 otrok.  

 

* VAŽNEJŠI DOGODKI V LETU 2018: 

 

Velika noč (1. april). -  Iz naše župnijske cerkve je ob 10. uri radijski  

prenos svete maše.  

13. maj  - Zaključni koncert Moškega pevskega zbora Galicija. Sodeluje  

            Mladinski cerkveni pevski zbor.  

10. junij  - Slovesnost prvega svetega obhajila.  

5. avgust  - Lepa nedelja na Pernovem. Naš škof Stanislav Lipovšek je  

                                      blagoslovil nov oltar, ambon in sedilije ter obnovljene orgle.  

17. avgust  - Začetek obnavljanja obrambnega zidu okrog pernovske cerkve.  

September  - V prvem tednu začetek prekrivanja prve etape strehe na   

                                      župnijski cerkvi (nad prezbiterijem in zakristijo).  

   - Ob koncu meseca dela na strehi končana.  

18. november   - Jubilejni koncert ob 20-letnici ustanovitve Mešanega  

                                      cerkvenega pevskega zbora.  

2. december  - Dekanijska revija cerkvenih pevskih zborov v Gotovljah.         

16. december  - Orgelski koncert Jana Grobelnika s sodelavci v župnijski cerkvi. 

 

VSEM, KI STE V DUHOVNEM IN MATERIALNEM POGLEDU                          

V PRETEKLEM LETU KAJ DOBREGA NAREDILI 

ZA NAŠO ŽUPNIJO – BOG POVRNI IN ISKRENA HVALA !  
 

 

SREČNO, ZDRAVO IN BOŽJEGA BLAGOSLOVA POLNO  

                             POT V NOVO LETO !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


