ŽUPNIJE GALICIJA
5. december 2021

NEDELJA

2. ADVENTNA

05.12.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Franca Novak, obl.
10.00 za družino Vovk

Ponedeljek

Nikolaj (Miklavž)

06.12.

18.00 za +Frančiško in Franca Kušar, obl.

Torek

Ambrož

07.12.

18.00 za +Franca Arnšek

Sreda

BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE

08.12

8.00 za +Moniko Drev
18.00 za +Marjano Podvršnik

Četrtek

Peter Fourier

09.12.

18.00 na Pernovem za +Blanko Ocvirk, osmina

Petek

Loretska Mati Božja

10.12.

18.00 za +Karlija Lobnikar ter Julijano. in Franca Špeglič, obl.

Sobota

Damaz

11.12.

8.00

NEDELJA

3. ADVENTNA

12.12.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Katico Gjuras, obl.
10.00 za +Ivana in Anico Grebovšek

za +Alojza in starše Golčer

(dar. sin Jože)

2. ADVENTNA NEDELJA

Evangelij
VSI BODO DELEŽNI ZVELIČANJA
Iz svetega evangelija po Luku
V petnajstem letu vladanja cesarja Tiberija, ko je bil Poncij Pilat
upravitelj Judeje in Heród četrtni oblastnik Galileje, njegov brat Filip
pa četrtni oblastnik Iturěje in Trahonítide ter Lizánija četrtni oblastnik
Abilene in ko sta bila vélika duhovnika Hana in Kajfa, je v puščavi
prišla Božja beseda Janezu, Zaharijevemu sinu. Prehodil je vso
jórdansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje
grehov, kakor je pisano v knjigi govorov preroka Izaija: »Glas
vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove
steze! Vsaka dolina naj se napolni in vsaka gora in hrib naj se zniža.
Kar je krivo, naj bo ravno in razkopana pota naj bodo gladka. In vse
človeštvo bo videlo Božje odrešenje.«

Druga svečka na adventnem vencu nas opominja, da je
sicer še nekaj časa, da pripravimo Gospodu pot do
našega srca, a hkrati se moramo podvizati, če želimo to
narediti korenito in z namenom, da lahko pri nas tudi
ostane. Vabi nas, da smo tudi mi, kakor Janez Krstnik,
pričevalci v današnjem svetu. Kakor pri njem obleka,
lahko tudi pri nas že zunanji vtis pove veliko. Naj nas
ljudje prepoznajo po »živi ljubezni«, ki v nas raste in
prehaja tudi na druge.

Lk 3,1–6

PRIPRAVITE GOSPODU POT
Apostol Pavel v drugem berilu govori o Bogu, ki je v srcih vernikov pričel dobro delo, in izraža prepričanje, da
ga bo tudi dokončal. Seveda je pred tem velik »če«: če bo njihova ljubezen bolj in bolj rasla v vsaki
razumnosti in spoznanju. Če hočemo napredovati in rasti, moramo sodelovati z Božjo milostjo. Vsebina
božičnih praznikov, na katere nas adventni čas pripravlja, je dejstvo, da se je Bog prvi sklonil k človeku in da
smo vsi, ki hodimo po tej naši zemlji, veliki obdarovanci.
Iz leta v leto ponavljamo pot za Kristusom skozi skrivnosti njegovega rojstva, skritega življenja in javnega
delovanja, njegovega trpljenja, smrti in vstajenja. Pred našimi očmi se obnavlja drama odrešenja, da bi ob
doživljanju vsega tega rasli in zoreli. Bog je dobro delo v nas začel – seme je vrženo v njive naših src. Od nas
je odvisno, kakšen sad bo obrodilo. Pri svojem obdelovanju srca se imamo kaj kmalu za zrele in izoblikovane
ljudi. Resnica pa je, da nismo uresničeni niti kot ljudje, še manj pa kot kristjani. Vsak dan, ki ga dočakamo, je
dar, obenem pa tudi naloga. Je kakor prazen list papirja, ki ga dobijo učenci, ko pišejo šolsko nalogo. Nanj
moramo s svojimi deli »napisati prosti spis«. Ne vemo, koliko časa nam je odmeril Božji Učitelj, ne vemo, kdaj
bo »pobral liste«. Ko pa bo napisal ocene, poprava ne bo več možna.
Današnji evangelij pa nam predstavlja Janeza Krstnika, Jezusovega predhodnika, ki je nosil spokorno obleko
iz kamelje dlake, imel pa je tudi srce spokornika. Ko so prišli k njemu iz Jeruzalema, da bi ugotovili, kdo je, je
povedal: »Nisem tisti, za katerega me imate. Nisem Jezus, Odrešenik, Mesija … On mora rasti, jaz pa se
manjšati.«
Jezusov duh, njegovo mišljenje nas mora iz dneva v dan vedno bolj prežemati, rasti. Jaz pa se moram ob
tem manjšati: kar spoznavam v sebi slabega, senčnega, praznega, mora izginjati, da bo vedno več prostora
za to, kar je Božje.
Po: S. Čuk, Misli srca

Kaj se skriva v ‚notranjosti‘ božiča?
Bog postane človek. Stopi dol: k nam, v naš svet. Odpre vrata med nebom in zemljo, odpre meje, prinese zemlji
nebesa. Pride k nam ljudem, pride k meni. To pa ima za moje življenje posledice.
Če Bog postane človek, potem smem tudi jaz biti človek. Če prinese nebesa na zemljo, potem so nebesa tudi v
meni. Zato gre pri tem tudi za njegovo povabilo: postati in biti človek! Kaj to pomeni? Čutiti se, zaupati
hrepenenju, začeti nekaj novega kljub strahu, upati kljub vsej brezupnosti, ljubiti, odpraviti se, izpustiti ...
Seveda se lahko potem kritično vprašamo, ali je tudi vse, kar navzven delamo in rečemo v teh tednih, povezano
s prej naštetim. Ali ‚zunanje‘ odseva takšno ‚notranje‘? Ali pa se je nekako razdvojilo, osamosvojilo? Imata
Jezušček in njegovo veselo sporočilo sploh še kakšno možnost proti ‚božičku‘? Ali enostavno delamo isto kot vsi
drugi? In to morda počnemo, kljub temu da nas ‚notranjost‘ pravzaprav ne zanima kaj dosti?
A jaz verjamem v božič. Verjamem, da ne glede na to, kaj postavimo ‚zunaj‘, lahko v tem vseeno najdemo nekaj
‚notranjosti‘. In tega ne more odvzeti noben božiček, nobena, še tako očarljiva praznična okrasitev. Sredi
prepolnega nakupovalnega centra, obdarovalne mrzlice, v vseh, včasih prav kičastih božičnih pesmih, lahko
najdemo sledi hrepenenja, ljubezni, upanja. Za božičkom se v štalici skriva ta Otrok. In obljuba ljubezni.
In ne bom izgubila upanja, da ljudje hrepenijo prav po tem, po življenju in živahnosti, obljubi in upanju, po biti in
postati človek. To je ‚notri‘. Kar je notri, je včasih preoblečeno. Morda se je tudi Jezušček samo preoblekel v
božička.
A. Schwarz, Divji božič

Dragi otroci!
Na ponedeljek v tem tednu je god svetega Miklavža. Letos si ne upa zbirati velikih
skupin otrok, da bi jim prinesel darila. Boji se za vas in ne bi rad, da bi se med vami
širila bolezen. Zato je svoja darila izročil vašim staršem in naročil, naj vam jih razdelijo
doma. Sicer pa ne more biti bolj dragocenega darila kot je to, da vas imajo starši radi in
skrbijo za vas.
Sveti Miklavž vam pošilja svojo sliko in vas lepo pozdravlja!

************************************************
NAROČNINA ZA VERSKI TISK V LETU 2022

DRUŽINA:

130,00

OGNJIŠČE:

35,00

MOHORJEVE KNJIGE (komplet petih knjig):

51,00

