
 
 
 
 
 

                   

                                             

                                ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                    

                                                                 4. december 2022  

             

         
  

NEDELJA DRUGA ADVENTNA                                                        

04.12.  
 

                              

7.00     za farane  

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

10.00   za +Ivana in Anico Grebovšek                                              

Ponedeljek Saba                                              

05.12.                18.00   za +Ano Pavlič, osmina                                                                                                    

Torek Nikolaj (Miklavž), škof                                      

06.12.     18.00   za +Štefija Vovk                         

Sreda Ambrož                                 

07.12.                                                 18.00   za +Zofijo in Vinka Verdel             

Četrtek BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE                     

08.12.         16.30   na Pernovem    za +Ljudmilo Cokan                                       

18.00   za +Marjano Podvršnik  

Petek Juan Diego                                           

09.12. 18.00   za rajne Videnškove in Petretove         

Sobota Loretska Mati Božja                            

10.12.                8.00     za +Marico Dolar                                                 

NEDELJA TRETJA ADVENTNA                                                        

11.12.  
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Katico Gjuras, obl.  

10.00   za +Franca, Ivana in starše Golčer                                       
 

  



  

DDRRUUGGAA  AADDVVEENNTTNNAA  NNEEDDEELLJJAA                                                                        
 

  

  

  

  

  

  

  

EEVVAANNGGEELLIIJJ  
 

Spreobrnite se, približalo se je nebeško kraljestvo 

Iz svetega evangelija po Mateju  

Tiste dni je nastopil Janez Krstnik in v Judejski puščavi oznanjal z besedami: »Spreobrnite 

se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo!« To je tisti, o katerem je bilo rečeno po 

preroku Izaiju: Glas vpijočega v puščavi: ›Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove 

steze!‹ Janez je nosil obleko iz kamelje dlake in usnjen pas okoli ledij. Hranil se je s 

kobilicami in z divjim medom. Tedaj so prihajali k njemu ljudje iz Jerúzalema in iz vse 

Judêje in iz vse pokrajine ob Jórdanu. Dajali so se mu krstiti v reki Jórdan in priznavali 

svoje grehe. Ko pa je videl, da prihaja k njegovemu krstu veliko farizejev in saducejev, jim 

je rekel: »Gadja zalega! Kdo vam bo pokazal, kako naj ubežíte prihodnji jezi? Obrodite 

vendar sad, vreden spreobrnjenja. Ne domišljajte si, da lahko v sebi govorite: ›Abrahama 

imamo za očeta‹, kajti povem vam, da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke. 

Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, bodo 

posekali in vrgli v ogenj. Jaz vas krščujem z vodo, da bi se spreobrnili; toda on, ki pride za 

menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu prinesel sandale. On vas bo 

krstil s Svetim Duhom in z ognjem. Vélnico ima v roki in počistil bo svoje mlatišče. Svoje 

žito bo spravil v kaščo, pleve pa sežgal z ognjem, ki ne ugasne.« 

 



 
Mt 3,1–12 

DNEVI UPANJA 

 

Eden od poudarkov, s katerimi je zaznamovana današnja Božja beseda, je vsekakor upanje. 

Upanje nam je v današnjem času, polnem bojazni in zagledanosti v nič, nadvse potrebno. 

Z upanjem nas v prvem berilu napolnjuje prerok Izaija, ko nam slika nenavadne prizore: 

volka, ki mirno prebiva z jagnjetom; tele, leva in ovco, ki složno živijo skupaj; kravo in 

medvedko na istem pašniku; otroka, ki se brezskrbno igra nad gadjo luknjo … 

Izaija je dobro poznal življenje. Vedel je, da se njegova prerokba ne bo nikoli uresničila. 

Kljub temu jo je zapisal. Verjel je v dobro voljo številnih ljudi, ki si prizadevajo za lepa 

medsebojna razmerja. Verjel je v razvoj človeka v človeku, ki v neprestanem naporu 

premaguje in prerašča, kar je v njem živalsko. Kot navdihnjen prerok pa je Izaij predvsem 

videl čase, ko se bodo ljudje trudili uresničevati Kristusovo veselo oznanilo. 

Apostol Pavel nas v drugem berilu spodbuja k podobnemu upanju. 

Najbolj pa je poln upanja evangelij z mogočno osebnostjo Janeza Krstnika. Najprej s tem, da 

Janez sploh nastopa. Če ne bi prinašal upanja, ga Bog ne bi bil poslal. 

Janez vzbuja upanje kot močna in trdna osebnost. Njegov nastop, njegov obleka, hrana, 

njegov stas in glas – vse se dviga nad vsakdanjost, vse je usmerjeno k upanju v nekaj višjega, 

onstranskega, večnega. 

Janez vzbuja upanje, ker govori o pšenici, ki bo varno spravljena v Božje žitnice. Njegovo 

glavno upanje pa je tisti, ki ga naznanja. Prišel bo Nekdo, prišel bo zagotovo, ta bo večji od 

njega in od nas vseh. Prišel bo, da nas krsti s Svetim Duhom in ognjem. 

Janez seveda ne boža. Ne z roko ne z besedami. Njegova palica, njegov korak in njegov glas 

udarjajo trdo. Včasih celo grozeče. Pa ne zato, da strejo in uničijo, temveč zato, da prebudijo, 

streznijo in izzovejo spokornost. Vse to zaradi upanja! 
   

Po: p. F. Cerar 

 

 

Medtem ko se nadaljuje začeta pot adventa in se pripravljamo 

na obhajanje Kristusovega rojstva, odmeva v naših skupnostih 

klic Janeza Krstnika k spreobrnjenju. Je nujen klic, da odpremo 

srce in sprejmemo Božjega Sina, ki prihaja med nas, da 

razodene Božjo voljo. 

Danes, sedaj se odloča o naši bodoči usodi; s konkretnim 

obnašanjem v tem življenju odločamo o naši večni usodi. Ob zatonu naših dni na zemlji, v 

trenutku smrti, bomo ovrednoteni na podlagi naše podobnosti z Otrokom, ki se bo rodil v 

ubogi votlini v Betlehemu, saj je On merilo, ki ga je dal Bog človeštvu. Nebeški Oče, ki je z 

rojstvom svojega Edinorojenega Sina razodel svojo usmiljeno ljubezen, nas vabi, naj hodimo 

za Njim tako, da naredimo iz našega bivanja dar ljubezni, kakor je to storil On. In sadovi 

ljubezni so tisti “vredni sadovi spreobrnjenja”, o katerih govori sveti Janez Krstnik, ko se z 

ostrimi besedami obrača na farizeje in saduceje, ki so se pomešani med ljudstvom prišli 

krstit. 

V adventnem času smo poklicani, da poslušamo Božji glas, ki odmeva v puščavi sveta. Vera 

postane močnejša, če se pusti razsvetliti z Božjo Besedo, saj, »kar koli je bilo namreč 

napisano pred nami, je bilo napisano v naše poučenje, da bi oprti na potrpežljivost in na 

tolažbo, ki jo daje Pismo, imeli upanje« (Rim 15,4).                                               Po: Benedikt XVI. 

 



 

 

 

ZAHVALA  

 

V dobrodelni adventni akciji ZA OTROKE Z MADAGASKARJA ste zbrali 815 € ter dodatnih 195 € 

v nabiralniku v veroučni učilnici. Iskren Bog povrni vsem otrokom in staršem, ki ste izdelovali 

adventne venčke za prodajo pod kozolcem, in sodelovali še na druge načine. Seveda hvala tudi tistim, 

ki ste venčke kupili. 

Posebna zahvala je namenjena katehistinji Stanki, ki je vse organizirala, in Ane Mari Petre Aubreht,     

ki je s svojim delom in materialom prispevala največ.  

 

Vseh 1.010 € je bilo v četrtek nakazanih na »Misijonsko središče Slovenije« v Ljubljani – s pripisom: 

za misijonarja Pedra Opeko. Že naslednji dan je prišla tale zahvala: »Hvala za zbrana sredstva, ki ste 

jih namenili Pedru Opeki. Hvala vsem, ki ste se trudili in z veseljem izdelali adventne venčke. 

Tu so že hladni dnevi in priloženi šali bodo še kako prav prišli za zaščito pred mrazom. 

Hvala vam!«                                                        Misijonsko središče Slovenije  

 

Šale bo otrokom razdelila g. katehistinja Stanka.  

 

 

******************************************************** 

* Jutri ob 16. uri bo otroke obiskal sveti Miklavž v župnijski cerkvi, ob 17. uri pa v cerkvi na 

Pernovem.       

* V soboto, 17. decembra, ob 17. uri vabljeni na BOŽIČNI KONCERT v župnijsko cerkev.    

Mešani cerkveni pevski zbor organizira ta koncert v sodelovanju z otroškim in mladinskim cerkvenim 

pevskim zborom ter s skupino Ad hoc in Šrangarji.  

 

 

 

 

 

 


