
 
 
 
 
 

                   

                                                 

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                       

                                                                  29. december 2019   

           

                  

 

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.  

Ponedeljek Feliks                                           

30.12.               18.00   za +Romana, Jožico in vse Vipavčeve  

Torek Silvester, papež                                  

31.12.        7.00     za +Moniko Drev                               

Sreda MARIJA, SVETA BOŽJA MATI – NOVO LETO      

01. 01. 2020                           10.00   za +Ferdinanda Videnšek, obl.  

16.00   na Pernovem  za zdravje Magde Krašovic  

Četrtek Bazilij Veliki in Gregor Nacianški                                          

02.01.        7.00     za +Vinka in Marijo Ramšak, obl.              

Petek prvi petek                                                      

03.01.  18.00   za +Danijela in Ivana Kugler, obl.           

Sobota prva sobota                          

04.01.         7.00     za +Anico in Ivana Grebovšek     

NEDELJA 2. PO BOŽIČU                                 

05.01.  
 

  

7.00     za farane                                    

8.30    na Pernovem   za +Vinka, Nežo in Milana Štefančič 

10.00   za +Terezijo in vse Vengustove, obl.   
 

                                                                    



                    

                       SVETA DRUŽINA          
                                                                          

                                                                                 

                                                                                  

                                                                                   

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mt 2,13–15.19–23 

DRUŽINA 

 

Vsi vemo, da sta danes zakon in družina v veliki krizi. Zakonci se ne znajo mirno pogovarjati med seboj, starši 

nimajo več časa za svoje otroke, ker jih izpije delo in tempo življenja. Ko bi morali otrokom potrpežljivo in 

ljubeče prisluhniti, jih odpodijo z ostro besedo. Razumljivo je potem, da se otroci zgodaj odvrnejo od staršev, 

zavračajo njihovo avtoriteto, kajti na besede ne dajo veliko, zgledov pa žal ne vidijo. 

Sveta mati Terezija iz Kalkute je v svojih srečanjih z ljudmi, posebno mladimi, vedno znova poudarjala: "Kje 

se začenja ljubezen? Doma! Naučimo se ljubezni v naši družini. V naši lastni družini imamo morda zelo uboge 

ljudi in jih sploh ne opazimo. Nimamo časa, da se jim nasmehnemo, nimamo časa, da se drug z drugim 

pogovorimo ... Naredite iz vašega doma in vaše družine drugi Nazaret, kjer vladajo ljubezen, mir, veselje in 

edinost ... Ljubezen se začenja doma in traja doma in tam je njeno področje." 

Temelj trdne in zdrave družine mora biti Božji zakon. "Če Gospod ne zida hiše," pravi psalmist, "se zaman 

trudijo zidarji." Naš priznani psiholog duhovnik dr. Anton Trstenjak v eni svojih knjig pripoveduje, kako je 

mladoletna hči odgovorila očetu, ki se je skliceval na zahtevo četrte Božje zapovedi: "Če hočeš, da bom 

izpolnjevala to zapoved, spolnjuj najprej ti prvo, drugo in tretjo!" Sveti Pavel v berilu današnje maše našteva 

kreposti, ki so potrebne, da bi bile naše krščanske družine vsaj malo podobne družini, o kateri govori evangelij. 

Besede apostola veljajo za vse: mož naj ljubi ženo, žena naj mu bo z vsem srcem vdana, oba pa naj nosita 

breme skrbi za otroke. Vse to v moči zakramenta svetega zakona, ki ni samo neka lepa ceremonija na začetku 

skupnega življenja, temveč ima resnično moč, da posveti življenje družine. Milost tega zakramenta je treba 

nenehno obnavljati. Cerkev je praznik svete Družine namenoma postavila v bližino božičnega praznika, ki je 

posvetil družinsko življenje, da bi pokazala, kje naj iščemo zdravilo za rešitev naših družin. 
Silvester Čuk 

 

 

 

Ko so modri odšli,  
se je Gospodov angel  

prikazal Jožefu v sanjah  
in rekel: »Vstani,  

vzemi dete in njegovo mater  
in zbéži v Egipt! Ostani tam,  

dokler ti ne povem;  
Heród bo namreč iskal dete,  

da bi ga umóril.«  
Vstal je, še ponoči vzel dete  

in njegovo mater  
ter se umaknil v Egipt.  

Tam je bil  
do Heródove smrti,  
da se je izpolnilo,  

kar je Gospod  
rekel po preroku:  

›Iz Egipta sem poklical 
svojega sina.‹ 

 
(Mt 2,13–15) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* KRATKA STATISTIKA ZA LETO 2019:  

 

KRSTI:  20 (leto prej 20) – 11 dečkov, 9 deklic. 

POROKE:  7 (leto prej 4)  

POGREBI:  7 (leto prej 20) – 3 moški, 4 ženske  

 

* VAŽNEJŠI DOGODKI V LETU 2019:  

 

30. marec - Koncert cerkvenega mladinskega pevskega zbora ob 5 in tri   četrt 

letnici ustanovitve.  

April - Klepetulje, 15 članic sekcije Društva upokojencev, so izvezle 

oltarne prte za cerkev s. Kunigunde.  

27. april  - Slovesnost svete birme.   

2. junij  - Slovesnost prvega sv. obhajila.  

21. junij - Končana obnova obzidja okoli cerkve sv. Ožbolta (začetek del je 

bil 17. 8. 2018). 

4. avgust  - Slovesnost blagoslovitve obnovljenega obzidja.  

September - Narejene so bile nove stopnice v notranjosti zvonika pernovske 

cerkve. 

3. oktober - Skupina za obnovo obzidja okoli pernovske cerkve prejme plaketo 

Krajevne skupnosti Galicija.  

17. november - Mešani cerkveni pevski zbor ima koncert »Danes ljubezen slavi« v 

Domu krajanov v Galiciji. 

1. december  - Dekanijska revija cerkvenih pevskih zborov v Libojah. 

 

VSEM, KI STE V DUHOVNEM IN MATERIALNEM POGLEDU V 

PRETEKLEM LETU KAJ DOBREGA NAREDILI ZA NAŠO ŽUPNIJO – BOG 

POVRNI IN ISKRENA HVALA !  
 

 

V januarju obnovimo naročnine za verski tisk za leto 2020. 

Cene:      Družina 112,42 €; Ognjišče 33,50 €; Mohorjeva zbirka knjig 49,00 €.  

                Možno je tudi plačilo v dveh obrokih.  
 

 

 

 


