
 
 
 
 
 

                   

                                             

                                ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                    

                                                                18. december 2022  

             

 
          

NEDELJA ČETRTA ADVENTNA                                                        

18.12.  
 

                              

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Jožico Siter  

10.00   za +Pepco Tepeš, obl.                                                            

Ponedeljek Urban                                        

19.12.                18.00   za +Emilijo Koprivec in rodbino Gornik                                                                                  

Torek Vincencij                                                    

20.12.     18.00   za +Džura Sabadžija, obl.  

Sreda Peter Kanizij                          

21.12.                                                 18.00   za rajne Pušnikove, obl.               

Četrtek Frančiška Cabrini                                      

22.12.         17.00   na Pernovem  za +Antona Štefančič, obl.  

Petek Janez Kancij                                         

23.12. 18.00   za +Jožefa in Jožefo Podvršnik                      

Sobota Adam in Eva                                    

24.12.                8.00     za +Antona in Ivano Volf, obl.                                                      

NEDELJA B O Ž I Č – Gospodovo rojstvo                                                         

25.12.  
 

                       

0.00     polnočnica – maša za r. Pečnik, Glušič in sorod.  

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Ano in Vero Šuper, obl. 

10.00   za rajne Žolnirjeve                                                             
 

  



 

            ČETRTA  ADVENTNA NEDELJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

EEVVAANNGGEELLIIJJ  

Jezus se bo rodil Mariji, Jožefovi zaročenki 

Iz svetega evangelija po Mateju  

Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle: Njegova mati Marija je bila zaročena z 

Jožefom; in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča od Svetega Duha. Njen 

mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj 

odslôvil. Ko je to premišljeval, glej, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in 

rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je 

namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo 

odrešil grehov.« Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po 

preroku: Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar 

pomeni Bog z nami. Ko se je Jožef zbúdil, je stóril, kakor mu je naróčil Gospodov 

angel. Vzel je svojo ženo k sebi. 

 

 

 



 

 

 
Mt 1,18–24 

OTROK NI OČETOVA LAST 

 

Evangelist Matej na Jezusovo rojstvo gleda z očmi moškega, očeta. Za rojstvo otroka sta namreč vedno 

potrebna oba, oče in mati. Jožef je zaročen z Marijo. Ona pričakuje otroka. Ker otrok ni njegov, Jožef 

premišljuje, kako naj v tej situaciji ravna. Po judovski postavi žensko zaradi izvenzakonske nosečnosti 

kaznujejo s kamnanjem. Vendar Jožef Marijo ljubi. Nepredstavljivo mu je, da bi jo kamnali. Živeti želi 

pravično, to pomeni po judovski postavi, vendar ne tako, da bi mu bil zakon nad vsem. Pravičen želi 

biti tudi do Marije. Tako v svojem razmišljanju sklene, da se bo skrivaj ločil od nje. V središče tega 

zelo človeškega razmišljanja poseže Gospodov angel, ki se Jožefu prikaže v sanjah in mu pojasni to, 

česar ta s svojim razumom ne more doumeti.  

»Ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina 

in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov« (Mt 1,20–21). Otrok navsezadnje ni 

njegov. Od Svetega Duha je. Božji otrok je. Otrok ni nikoli očetova last. Očetova naloga je otroku dati 

ime. Z imenom otroku izroča načrt, ki je nad njegovim življenjem. Oče otroka oblikuje. Z imenom in 

načinom, kako otroka nagovarja, iz otroka izvablja to, kar je vanj položil Bog. Jezusovo rojstvo izpolni 

obljubo preroka Izaija: »Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar v 

prevodu pomeni Bog z nami« (Mt 1,23). V Jezusu bo Bog sam pri nas in z nami. Nikoli več ne bomo 

sami. Edinstveno, ki ga je Bog ustvaril v Jezusovem rojstvu, saj je Bog sam postal človek, osvetljuje 

tudi naše življenje. Pri rojstvu otroka ne gre nikoli le za človeško delovanje, pač pa vedno tudi za 

Božje darilo. Bog vsakemu otroku obljublja, da bo z njim. Tako nam Bog po otroku kaže delček svoje 

ljubezni in je v otroku tudi sam navzoč pri nas. 
                      

                                                                                                                                                                      Po: A. Grün                                       
 

 

 

 

 

Kakor mnogi drugi, in morda še bolj od njih, je 

Jožef doumel preroške napovedi o obljubljenem 

Mesiji in je željno pričakoval njegov prihod. Prav v 

času Jožefovega odraščanja je bilo pričakovanje 

Mesija med ljudmi zelo močno in mnogi so bili 

prepričani, da se bo njegov prihod kmalu zgodil. 

Prepričani so bili, da bo to mogočen vladar, ki bo s 

silo porazil Rimljane in vzpostavil močno Izraelovo 

kraljestvo. Jožef pa je preroške napovedi o Mesiji 

razumeval tudi globlje. Preroki so namreč napovedovali, da bo Bog po tem Mesiji sklenil s 

svojim ljudstvom novo zavezo, zavezo, ki bo preobrazila izvoljeno ljudstvo in obrnila srce 

naroda k Jahveju. Jožef je bil pripravljen pri tem sodelovati z vsem svojim bitjem in Bog je 

to njegovo odprtost in pripravljenost z veseljem sprejel ter tako uresničil svoj načrt s 

prihodom Sina na svet.  
                                                                                                                                                                                                                                 Po: J. Kužnik 

 

 

 

 

 

 


