ŽUPNIJE GALICIJA
31. december 2017

NEDELJA

SVETA DRUŽINA

31.12.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za rajne Videnškove in Zavalinškove
ob 10h za +Emilijo Koprivec, obl.

Ponedeljek

MARIJA, BOŽJA MATI – NOVO LETO

01.01. 2018

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

Torek

Bazilij Veliki

02.01.

ob 7h

Sreda

Jezusovo ime

03.01.

ob 7h

Četrtek

Angela

04.01.

ob 7h

Petek

prvi petek

05.01.

ob 18h za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger, obl.

Sobota

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. TRIJE KRALJI

06.01.

ob 7h za +Pepco Tepeš in Faniko Rebernik, obl.
ob 8.30 na Pernovem za +Zofijo Verdel
ob 10h za +Jožefa in Štefko Krajnc

NEDELJA

JEZUSOV KRST

07.01.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Srečka Videnšek
ob 10h za +Terezijo in vse Vengustove, obl.

za +Franca Cvikl, obl.
za +Ivana in Anico Grebovšek
za rajne Jovanove iz Železnega

OB NEDELJI SVETE DRUŽINE
In glej, bil je v Jeruzalemu
mož, ki mu je bilo ime
Simeon;
bil je pravičen in bogaboječ
in je pričakoval
Izraelove tolažbe in
Sveti Duh je bil z njim.
Razodeto mu je bilo
od Svetega Duha,
da ne bo videl smrti,
dokler ne bo videl
Gospodovega Maziljenca.
In Simeon jih je blagoslovil
in rekel Mariji, njegovi materi:
»Glej, ta je postavljen v
padec
in vstajenje mnogih v Izraelu
in v znamenje, kateremu
se bo nasprotovalo –
pa tudi tvojo lastno dušo
bo presunil meč –
da se razodenejo misli
iz mnogih src.«
(Lk 2, 25–26.34–35)

Lk 2,22–40

DRŽATI OTROKA KAKOR SIMEON
Upam, da vas danes, na nedeljo, na praznik svete Družine navdaja veselje, veselje vsakega nad svojo družino.
Upam, da ste v tem prazniku družine ponosni na svojo družino, vsak na svojo ženo, na svojega moža, na svoje
otroke, otroci na svoje starše. Ne zaradi tega, ker so vaše družine idealne, ne zaradi tega, ker bi bile naše
družine popolne, pač pa zaradi tega, ker si prizadevamo za to, da bi bili naklonjeni drug drugemu, da bi
sprejemali drug drugega, in da bi v tej odprtosti za življenje, v odprtosti za sočloveka izpolnjevali Božjo voljo.
Družina je tisti prvi in najpomembnejši prostor, v katerem ima človek zavetje, v katerem ima oporo, v katerem
lahko stoji in raste v samostojnost, iz katerega lahko odhaja pokončno in v katerega se lahko vedno znova vrača
za pot, da more postati pokončen. In če mu vzamemo družino, potem bomo dobili nekoga, ki ne bo imel
nobene opore več. Človeka brez opore pa lahko premika čisto vsaka sapica, niti vetra ni potrebno. Lahko ga
vodiš od police do police, od ponudbe do ponudbe in mu neprestano obljubljaš, kaj mora vzeti, česa se mora
oprijeti zato, da bo zadovoljen, da bo srečen, da bo njegovo življenje izpolnjeno. Ne bo. Izpolnjeno življenje je
lahko samo v družini, v kateri si sprejet in v kateri sprejemaš druge, v kateri si ljubljen in v kateri ljubiš.
Slišali smo, kako je Simeon vzel Jezusa v naročje. Ali si predstavljate, s kakšno nežnostjo ga je držal.
Spomnim se, kako je brat prvič držal v naročju svojo prvorojenko, kako je bil simpatično in nežno neroden.
Verjamem, da ste bili bolj ali manj takšni vsi očetje in v prvem trenutku tudi mame. V tem je nekaj
pomenljivega. Otroka moraš vedno jemati v naročje, k srcu z nežnostjo, previdno, da ga ne poškoduješ, da ti ne
bi zdrsnil iz rok. Vedno mora ostati v tvojem naročju, čeprav v različnih starostih, na drugačen način. Vedno ga
je treba držati v svojih rokah pred Gospodom, v templju, da ti bo Gospod odkrival, na kakšen način bodi
mama, in na kakšen način bodi oče, ko je star eno leto, ko pride v puberteto in ko začne odhajati od doma.
Po: S. Zore, radio.ognjisce.si

OB NOVEM LETU

Čas za srečo
To leto naj bo najsrečnejše v tvojem življenju.
Vzemi si čas za srečo.
Ti si spremenljiv čudež tega sveta.
Enkraten si, edinstven, nezamenljiv.
Ali to veš? Zakaj se ne čudiš,
zakaj se ne veseliš, presenečen nad seboj
in nad vsemi ljudmi okoli sebe?
Čas ni hitra cesta med zibko in grobom,
ampak prostor, kjer nas greje sonce.
Leta niso kilometri, ki jih moramo prebaviti,
ampak je vsako leto, tudi to novo leto,
zastonjski dar iz Božje roke.
Mirno si vzemi čas za srečo.
Po: Phil Bosmnas, Živi vsak dan – 365 vitaminov za srce

Božje Dete nam prinaša
blagoslov in mir.
Naj ta v letu, ki je pred nami,
napolnjuje naša srca in odnose
med nami.

*

KRATKA STATISTIKA ZA LETO 2017:

KRSTI:
POROKE:
POGREBI:

*

16
5
15

(leto prej 21) – 8 dečkov, 8 deklic
(leto prej 2)
(leto prej 16) – 12 moških, 3 ženske

VAŽNEJŠI DOGODKI V LETU 2017:

5. februar

- naš mladinski in otroški zbor sodelujeta na vseslovenskem
srečanju mladinskih in otroških zborov na Rakovniku

27. april

- slovesnost svete birme (škof Stanislav Lipovšek)

4. junij

- slovesnost prvega svetega obhajila

julij

- obnovljena vhodna vrata v cerkvi na Gori

6. avgust

- oglasile so se delno obnovljene orgle v pernovski cerkvi

21. oktober

- v Domu krajanov predstavitev knjige »Kronika svetega Jakoba in
zgodovina Galicije«

3. december

- revija cerkvenih pevskih zborov žalske dekanije v naši cerkvi

17. december

- božični koncert naših cerkvenih pevskih zborov
in Moškega zbora Galicija

