
 
 
 
 

                   

                                                 

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                       

                                                                   22. december 2019   

                            

 

NEDELJA 4. ADVENTNA                                  

22.12.  
 

7.00     za farane                                    

8.30    na Pernovem   za +Jožeta, Marijo in rajne Čretnikove 

10.00   za +Pepco Tepeš, obl.  

Ponedeljek Janez Kancij                                     

23.12.               18.00   za +Štefko Krajnc, obl.  

Torek Adam in Eva – Sveti večer                         

24.12.        sveta maša v Domu Grmovje                               

Sreda B O Ž I Č – GOSPODOVO ROJSTVO             

25.12.                                 24.00   polnočnica – maša za družino Pečnik, Glušič in sorod.  

7.00     za farane  

8.30     na Pernovem   za +Marijo Novak  (Štruklovo)  

10.00   za +Štefana Centrih, Marčakove in Podgorškove  

Četrtek ŠTEFAN, prvi mučenec – Dan samostojnosti                                    

26.12.        10.00   za +Štefana, Martina in Miha Tržan    
            - po maši blagoslov konj  

Petek Janez, apostol in evangelist    (pri maši blagoslov vina)  

27.12.  17.00   za +Pavlo, Ernesta in Marijo Grobelnik       

Sobota Nedolžni otroci, mučenci             

28.12.          7.00     za +Jožeta Podpečan              

NEDELJA SVETA DRUŽINA                                

29.12.  
 

  

7.00     za farane                                    

8.30    na Pernovem   za +Anico in Verico Šuper, obl.   

10.00   za +Ivanko in vse Žolnirjeve, obl.  
 



                                                                    

                4. ADVENTNA NEDELJA 
                                                                          

                                                                                 

                                                                                  

                                                                                   

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mt 1,18–24 

NAŠ BOG JE ČLAN NAŠEGA RODU 

 

Bogoslužje današnje maše je polno veselja, zadržane radosti, take, ki je trajna in po kateri 

nas nikoli ne boli glava. Ta radost je zakoreninjena v Bogu. Božja beseda današnje maše 

močno poudarja resnico: naš Bog je Emanuel - Bog z nami, član našega rodu, ki je prišel 

na svet po naravni poti. Bil je rojen iz matere, in sicer najboljše, kar jih je videl ta naš 

svet. Spočet je bil na čudežen način; to resnico lahko dojame le tisti, ki ima pred 

skrivnostmi življenja spoštovanje. V spevu med berili psalmist sprašuje: "Kdo pojde na 

Gospodovo goro, kdo bo stal na njegovem svetem kraju?" Božja modrost mu narekuje 

odgovor: "Kdor je nedolžnih rok in čistega srca, kdor svoje duše ne obrača k praznim 

stvarem." 

Kartuzijani so eden najstrožjih redov v Katoliški cerkvi. Ustanovil jih je sv. Bruno v 11. 

stoletju v Franciji, kmalu potem pa so se naselili tudi pri nas v Pleterjah, kjer 

kartuzijanski samostan stoji še danes. Značilno za ta red je, da med seboj ne govorijo, 

ampak svoj dar govora uporabljajo za skupno molitev. K molitvi se zberejo tudi vsako 

noč od polnoči do dveh. Mnogi si mislijo: "Ubogi!" Bolj upravičeno bi oni rekli: "Ubogi 

ste vi, ki vas skrbi in vznemirja toliko stvari, ki so minljive, pozabljate pa na glavne!" 

Mi nismo kartuzijani in nam ni treba vstajati opolnoči, da bi šli molit. Za nas je Jezus 

predvidel drugačen življenjski red: moliti vedno, moliti z besedami, da ne pozabimo, 

čigavi smo in za koga smo ustvarjeni, predvsem pa moliti z deli, z življenjem. Bog je 

navzoč sredi našega življenja, lahko ga srečamo po vseh ulicah in poteh, po stanovanjih, 

povsod, kjer živijo ljudje.  
Po: S. Čuk 

 

 

 

 

 

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.« 
 

(Mt 1,19–22) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Krajani Zavrha in Turistično društvo vas vabita na ogled jaslic v Zavrhu – vse 

do svečnice. Na sveti večer (24.12.) bo tam ob 22.30 kratek koncert božičnih pesmi, 

nato pa pohod k polnočnici z baklami.  

 Na praznik svetega Štefana (26.12.) ste vabljeni na tradicionalno žegnanje konj 

po sveti maši ob 10.00, nato pa pod kozolec na okrepčilo.  

 

* Naš mešani cerkveni pevski zbor vas vabi, da pridete pol ure pred polnočnico k 

župnijski cerkvi, kjer bodo peli najbolj znane božične pesmi.   

 

* Pri polnočnici boste povabljeni k darovanju okrog oltarja. Nabirka bo namenjena 

še za dolg za toplotno črpalko in za obnovo severnega dela strehe na župnijski cerkvi, 

če nam bo to uspelo. (V zvezi s tem ste ali boste dobili posebno pismo.)  

 

* Po novem letu bom, kot je to običaj, hodil po blagoslovih hiš in družin – kjer sem 

bil nazadnje pred dvema letoma: Galicija (brez Podgore), Gorica, Pirešica, Železno. V 

Železnem bom že v tednu pred novim letom, kolikor bo mogoče.  

 

* Otroci, ki hodite k verouku: pred vami sta dva tedna božično-novoletnih počitnic. 

Verouk se spet začne v sredo, 8. januarja.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BBOOŽŽIIČČ    
2019 

                                

                       

                               

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

****** BOGOSLUŽJE ****** 
 

 

BOŽIČ  (sreda, 25. december):  

 

Maše ob   24.00 – polnočnica                              

                           7.00 

                           8.30 – na Pernovem                    

                           10.00    

 

Sveti Štefan   (četrtek, 26. december):  

 

 Maša ob  10.00  

                  Po maši blagoslov konj. 

     

 

NOVO LETO  (sreda, 1. januar 2020)  

 

Maše ob  10.00    

                          16.00 – na Pernovem  

                                                                  

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE   (SV. TRIJE KRALJI, 6.1.) 

 
 Maše ob      7.00                 

                           16.30 – na Pernovem 

                               18.00  
 



 

 

 
In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v 
prenočišču zanju ni bilo prostora. (Lk 2,7) 
 

Jezus, vem da je praznik tvojega rojstva nastal v Rimu v 4. 
stoletju, da bi slavili prihod tebe kot  Gospodarja zgodovine, ne 
pa da bi se spominjali Betlehema. 
Vem, da je šele s Frančiškom Asiškim božič dobil podobo družinskega praznovanja ob rojstvu 
otroka. 
Vem, da tolikim ljudem pomeni božič samo draga darila in pretiravanje z jedjo in pijačo; 
otročjo versko sentimentalnost s sladkobnimi pesmicami, jaslicami in umetnimi božičnimi 
drevesci; svečano  razsvetljavo, ki ne vodi v tvojo votlino, ampak v trgovine.  
Meni, Jezus, pa je ta tvoj praznik všeč tudi takšen. 
Praznovanje je iz leta v leto večje. Zdi se, da bi se svet rad oddolžil za tisto noč, v kateri te ni 
znal  sprejeti z dolžno pozornostjo. 
In to je zelo lepo. 
Da so ljudje, ki se slepijo, da je dovolj, če si dober samo za božič?  
Zame to ni pomembno.  
Bolje je delati dobro enkrat na leto kakor nikoli. Dobro je kakor sladkor; če ga pokusiš enkrat, 
se ti vzbudi želja, da bi ga spet in spet okušal. 
Hvala, Jezus, za praznik tvojega rojstva! 
                                                                                                                                                                    Po: T. Lasconi, 365+1 dan s  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vesel božič in obilje božjega blagoslova 

v letu 2020 

vam iz srca želimo 
     
       
                                        župnik Janko Cigala  s ključarji in Župnijskim pastoralnim svetom 

 


