
 

            ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                               7. december 2014  

 

 

 

NEDELJA DRUGA ADVENTNA  

07.12.     

 

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

Ponedeljek BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE 

08.12.                 ob 7h     za +Anico Grebovšek  
ob 16.30  na Pernovem  za +Franca in Antonijo Mirnik, obl.  
ob 18h    za +Karla Lobnikar ter Julijano in Franca Špeglič  

Torek Valerija                                                                   

09.12.            ob 7h     za +Frančiško in Franca Pušnik, obl.  

Sreda Loretska Mati božja                                                        

10.12.                                                   ob 18h    za +Jakoba Ograjšek in Šteknečanove, obl.  

Četrtek Damaz                                           

11.12.                  ob 7h     za +Danico Voh                              

Petek Devica Marija iz Guadalupe                                                           

12.12. ob 18h    za +Lucijo, Jožico, Romana in rajne Vipavčeve 

Sobota Lucija   

13.12.          ob 7h      za +Jožeta in Rozalijo Ašenberger, obl.  

NEDELJA TRETJA ADVENTNA  

14.12. 

 
  

ob 7h      za farane                                                                       
ob 8.30   na Pernovem  za +Katico Gjuras, obl.               
ob 10h    za +Geliko in Ivana Videnšek  

 

                    



 

* Priložnost za adventno spoved bo na soboto pred 4. adventno nedeljo (20.12.) ob 15. uri           
v župnijski cerkvi. Prideta spovednika iz Gotovelj in Šempetra.  
 
* Na 4. adventno nedeljo (21.12.) bo ob 15. uri v župnijski cerkvi božični koncert, ki ga prireja 
naš cerkveni mešani pevski zbor. Nastopali bodo vsi trije naši cerkveni pevski zbori.                      
Gosta bosta Majda in Marjan Petan. 
Vstopnine ne bo, priporočajo pa se za prostovoljne prispevke. – Lepo vabljeni!  
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     OB EVANGELIJU 2. ADVENTNE NEDELJE  
                                                                            
 
 

                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

In oznanjal je:  
»Za menoj pride  

močnejši od mene in  
jaz nisem vreden,  

da bi se sklonil pred njim  
in odvezal jermen  

njegovega obuvala.  
Jaz sem vas krstil z vodo, 

on pa vas bo krstil  
s Svetim Duhom.«  

 

(Mr 1,7–8) 

Pričakovati 
 

Neki slepi mož je z menoj stal sredi množice 
potnikov v letališki stavbi. »Počakaj me tu,« sem 
mu dejal. Želel sem mu prihraniti neprijetno 
prerivanje po ogromni stavbi, zato sem ga pustil v 
varnem kotičku. Sam sem odšel potrdit vozovnico, 
oddat pošto ter preverit prihode in odhode letal. 
Vračal sem se k njemu in ga iz razdalje opazoval. Mirno je stal tam. Ljudje so 
hodili okrog njega. Neki otrok je strmel vanj. Nosač je okoli njega znosil prtljago. 
Fant, ki je prodajal časopise, se je čudil, zakaj časopisov niti ne pogleda. Slepi mož 
je samo stal. 
Odmev korakov, različni ropot in neznani glasovi, ki so jih povzročali ljudje s 
svojim prihajanjem in odhajanjem, mu niso nič pomenili. On je stal tam in čakal, da 
se vrnem.  
Čakal je potrpežljivo, v prepričanju, da se bom vrnil. Na njegovem obrazu ni bilo 
niti sence dvoma. Na njem si lahko pazil le pričakovanje: Vrnil se bo, me prijel pod 
pazduho in me peljal naprej.  
Ta pogled slepega moža z zaprtimi očmi, ki je stal sredi vrveža, me je spomnil, 
kakšno bi moralo biti kristjanovo pričakovanje v adventu: polno vere in zaupanja 
v Gospoda, ki gotovo pride! 

B. Rustja, Zgodbe za advent in božič 

 


