ŽUPNIJE GALICIJA
4. december 2016

NEDELJA

2. ADVENTNA

04.12.

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

Ponedeljek

Saba

05.12.

ob 18h za +Urško Vošnjak, obl.

Torek

Nikolaj (Miklavž)

06.12.

ob 18h za +Branko Tržan, kot osmina

Sreda

Ambrož

07.12.

ob 7h

Četrtek

BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE

08.12.

ob 7h za +Ivana Šuperger
ob 16.30 na Pernovem za +Janija Podmiljšak in njeg. starše
ob 18h za +Anico Grebovšek

Petek

Valerija

09.12.

ob 18h za +Karla in Tončija Lobnikar ter sorodnike

Sobota

Loretska Mati Božja

10.12.

ob 7h

NEDELJA

3. ADVENTNA

11.12.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Katico Gjuras
ob 10h za 2 rajna Jožeta Štefančič, obl.

za +Angelo Jovan

za vse rajne Lukančeve

OB DRUGI ADVENTNI NEDELJI

Jaz vas krščujem z vodo,
da bi se spokorili;
ta pa, ki pride za menoj,
je močnejši od mene
in jaz nisem vreden,
da bi mu obuvalo sezul;
on vas bo krstil s
Svetim Duhom in z ognjem.
(Mt 3,11)

Mt 3,1–12

NATAKNI SI KRISTUSOVA OČALA
V evangeliju nam »adventni pridigar« Janez Krstnik kliče: »Spreobrnite
se, kajti približalo se je Božje kraljestvo!« (Mt 3,2) Njegov klic k
spreobrnjenju je vedno aktualen, zlasti v adventu, vendar se grška beseda
za spreobrnjenje (metanoia) »etimološko nanaša na spremembo uma,
spremembo načina mišljenja. Pomeni zavzeti drugačno stališče, videti
resničnost z novimi očmi« (Tomaš Špidlík).
Spreobrnjenje je središče preroških pridig, ne samo učenja Janeza
Krstnika. Spremeniti (spreobrniti) moramo svoje mišljenje, v skladu z
njim pa nato svoje življenje. Človek je poklican, da vnovič pretehta,
katere vrednote vladajo v njegovem življenju in katere krojijo njegove
odločitve. Adventni čas je nova priložnost, da bi »prečistili« svoj razum
in svoj pogled na svet.
Spreobrniti se pomeni videti resničnost z novimi očmi, zato pomeni
postaviti Boga v središče in ne imeti v središču lastnega jaza ter svojih
podob o Bogu. Pomeni spremeniti način razmišljanja o Bogu in svoj
način odnosa z njim in se odvrniti od idej, ki smo si jih sami ustvarili, k
njemu, kakršen se razodeva. Tako Janez Krstnik v evangeliju poziva farizeje, naj si ne domišljajo, da
imajo Abrahama za očeta, ampak naj se pripravijo, da bodo sprejeli novo razodetje, ki bo prišlo v
Jezusu Kristusu.
Spreobrnjenje tako v tem smislu pomeni, da si nekako nadenemo »Kristusova očala« in skoznje
gledamo na svet, dogodke in na ljudi.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

********************************************************************
*
Škofijska Karitas Celje vabi na družabno srečanje za starejše. V sredo ob 8.30 nas bo obiskal
sveti Miklavž v dvorani župnije Sv. Duha v Celju. – Prosimo za prijave na št. 051 658 299.

