
 
 
 
 
 

                   

                                                 

                                  

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                   13. december 2020 

            

                   

 

 

NEDELJA TRETJA ADVENTNA                               

13.12.  
 

                              

za +Katico Gjuras, obl.                 

za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger, obl.  

Ponedeljek Janez od Križa                     

14.12.                 za +Antona in Ivano Volf ter Marijo in Blaža Verdel                      

Torek Drinske mučenke  

15.12.        za rajne      

Sreda Adela                                  

16.12.                                                    za +Kristino in Franca Cvikl                                             

Četrtek Viviana                                       

17.12.         za +Antona Štefančič, obl.                 

Petek Vunibald                                                            

18.12. za +Džura Sabadžija, obl.                         

Sobota Urban V.                                                 

19.12.          za +Štefko Krajnc, obl.                                           

NEDELJA ČETRTA ADVENTNA                               

20.12.  
 

                       

za +Štefana Centrih, Podgorškove in Marčakove  

za +Pepco Tepeš, obl.  

 

                                  



                

TRETJA ADVENTNA NEDELJA      

 

 

EEvvaannggeelliijj  
 

SREDI MED VAMI STOJI, A VI GA NE POZNATE 
 

Iz svetega evangelija po Janezu  
 
Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zaradi pričevanja, 
da bi namreč pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak 
pričeval naj bi o luči. 
To pa je Janezovo pričevanje: Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema 
duhovnike in levite, da so ga vprašali: »Kdo si ti?«, je priznal in ni tajil. Priznal je: 
»Jaz nisem mesija.« »Kaj torej? Si mar Elija?« so ga vprašali. »Ne, tudi to 
nisem,« jim je rekel. »Ali si prerok?« »Ne,« je odgovóril. Rekli so torej: »Kdo si, 
da bomo mogli odgovoriti tistim, ki so nas poslali. Kaj praviš sam o sebi?« Dejal 
je: »Jaz sem glas vpijočega v puščavi: zravnajte Gospodovo pot, kakor je rekel 
prerok Izaíja.« 
Odposlanci so bili iz vrst farizejev. Vprašali so ga in mu rekli: »Kaj torej krščuješ, 
če nisi ne mesija ne Elija ne prerok?« Janez jim je odgovóril: »Jaz krščujem z 
vodo, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate, tisti, ki pride za menoj, in jaz 
nisem vreden, da bi mu odvezal jermen na sandali.« 
To se je zgodilo v Betaniji, onkraj Jordana, kjer je Janez krščeval. 
 

 

Jn 1,6–8.19–28 

RAZSVETLIMO OKOLJE Z BOŽJO LUČJO 
 

V teh predbožičnih dneh, ko smo vendarle nekoliko »bolj mehki«, se najbrž včasih potrudimo, 
da bi pozorneje služili ljudem okoli nas (pa naj gre za družino ali širše). Ko pa so prazniki mimo, 
je spet vse po starem. Toda Jezus je prišel, da bi bil med nami ne samo en dan, en teden ali 
kašen mesec, ampak vedno, vsak trenutek. Njegovo bližino naj bi čutili v ljudeh ob sebi, kajti – 
kot izpovedujemo v veri – On se je učlovečil. Zavest Božje bližine naj vernega človeka 
napolnjuje z veseljem, z življenjsko vedrino in iskrenim služenjem. 
»Bil je človek, od Boga poslan, da bi pričeval o luči,« nam govori danes v evangeliju apostol 
Janez. Iz vsakdanjega življenja vemo, da so dobri ljudje kakor luči, ki s svojo dobroto prinašajo 
v okolico svetlobo in toplino. Svetloba je znanilka veselja. Pred božičnimi prazniki so naša 
mesta polna migetajočih lučk, ki jih imamo radi, saj je v vsakem od nas nekaj otroka. In vsak 
otrok je navdušen nad tem. Vsak otrok pa nosi v sebi tudi hrepenenje po luči. Najpomembneje 
je, da se trudimo za to, da bi bili luč drug drugemu. In to bomo, če bosta v nas Kristusova 
svetloba in toplota njegove ljubezni. S sebičnostjo, kar je v bistvu vsak greh, hote ugašamo v 
sebi Božjo svetlobo in širimo okoli sebe mrzlo temo. 
»Gospod, ti nam prižigaš luč upanja in v tvoji svetlobi nam vse postaja svetlo,« molimo 
duhovniki v svojih bogoslužnih molitvah. V tej molitvi je zajet smisel božičnega praznika: 
Jezusovo učlovečenje, njegovo rojstvo in bivanje med nami prižiga luč upanja, ki osvetljuje vse 
naše življenje. Bog želi, da s to svetlobo prežarimo svoja srca in jo izžarevamo okoli sebe. 
Naše okolje naj bo razsvetljeno, pa ne le v času okrog božiča, ne z umetnimi lučkami, ampak z  
Božjo lučjo v nas.  

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prižigamo že tretjo svečko 

na adventnem vencu. Ta nam 

postreže že z mnogo več 

svetlobe, kot je je bilo na 

prvo adventno nedeljo. Luč 

v prostoru prinaša več 

svetlobe med nas. Tudi 

Janez Krstnik jo je prinašal 

med ljudi. Pričeval je o njej. 

Ni bil on sam luč. Tako tudi 

mi s svojimi dobrimi deli 

med ljudmi ne kažimo nase. 

Pričujmo o ljubezni. 

Ljubezni, ki je na božično 

noč prišla med nas ter preko 

trpljenja in križa zasvetila za 

vedno. Vsak hip lahko 

vsakdo poseže po tej 

svetlobi, ki greje, pomaga in 

razsvetljuje še tako temno 

pot. Ne poznajo je vsi. 

Včasih jo kdo celo izgubi. 

Na nas je, da luč ohranjamo 

in jo sočloveku pomagamo 

odkrivati. Kakor Janez 

Krstnik: vsak dan znova! AK 



 

 

 

 

 

Spoštovani! 

Svete maše, ki ste jih naročili, bodo darovane na tisti dan, kot je bilo dogovorjeno. 

To in še kaj drugega bo objavljeno vsako soboto na naših oznanilih na internetni 

strani Krajevne skupnosti Galicija (galicija.si). Priporočam vam, da ta oznanila 

spremljate, in se obenem zahvalim, da nam je to objavljanje že kar veliko let 

omogočeno.   

Če kdo želi mašo, ki jo je naročil, prestaviti na poznejši datum, naj me pokliče, da 

se dogovorimo. Maše lahko naročate tudi za naprej.   

V času teh ukrepov tudi verouk po župnijah odpade.  

V župnišču me lahko najbolj zagotovo dobite ob sobotah dopoldne. Takrat lahko 

naročniki tudi dobite Družino in Ognjišče. Na razpolago je že stenski Marijanski 

koledar (2.50 €) in Družinska pratika (6.50 €).  

Kadarkoli sem dosegljiv na telefonski številki 041 556 751.  

 

Molimo drug za drugega. Vsak dan vam bom pri maši v mislih posredoval božji 

blagoslov. 

V upanju, da bo kmalu bolje, vas vse lepo pozdravljam!                                      

                                                                               Janko, župnik  

 

 

PRIPIS: 

 

Hvala vsem, ki ste do zdaj že darovali svoje prispevke za našo župnijo! 

Ko bomo lahko spet imeli skupaj maše po cerkvah, bom povedal in objavil, koliko 

smo zbrali.  

- Ta trenutek še ne vemo, če bodo glede udeležbe pri mašah kakšne spremembe.  

 

 

 

 

 

 

 


