
 
 
 
 
 

                   

                                               

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                     1. avgust 2021 

          

            
 

 

NEDELJA 18. MED LETOM                                   

01.08.  
 

                              

7.00    za farane                               

8.30    na Pernovem  za +Viktorijo Ledinek, obl.  

10.00  za družino Rednak                         

Ponedeljek porcijunkula                                         

02.08.                 19.00   za +Jožefa in Jožefo Podvršnik                  

Torek Avguštin Kazotič                                

03.08.        19.00   za +Olgo Kugler, 30. dan                             

Sreda Janez Vianney                                      

04.08                                                    19.00   za +Ljudmilo Rednak, osmina                                                          

Četrtek OŽBOLT, zavetnik cerkve na Pernovem 

05.08.         8.00     na Pernovem  za +Štefko Humski                                               

19.00   za +Franca Arnšek, osmina                                                                           

Petek Jezusova spremenitev na gori – prvi petek          

06.08.  19.00   za +Justino in Jakoba Doler, obl.  

Sobota prva sobota                                    

07.08.          8.00     za +Marijo in Karla Jakob ter Ljudmilo Stropnik                                    

NEDELJA LEPA NEDELJA NA PERNOVEM                        

08.08.  
 

                       

7.00    za vse rajne Videnškove                 

10.00  na Pernovem  procesija in maša  

         za +Janeza Pohole, obl., ter Jožeta in Justino Veber  
 

 
 



 

18. NEDELJA MED LETOM                 
 

 

 

EEvvaannggeelliijj  
 
JEZUS HRANI NAŠO VERO 
 
Iz svetega evangelija po Janezu  
 

Ko je tisti čas množica videla, da tam ni ne Jezusa ne njegovih 
učencev, so sami stopili v čolne, odpluli v Kafarnáum in iskali Jezusa. 
Ko so ga našli na drugi strani jezera, so mu rekli: »Učitelj, kdaj si 
prišel sem?« Jezus jim je odgovóril in rekel: »Resnično, resnično, 
povem vam: Ne iščete me zato, ker ste videli znamenja, ampak ker 
ste jedli kruh in se nasitili. Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, 
ki ostane za večno življenje in vam jo bo dal Sin človekov; tega je 
namreč potrdil Oče, Bog.« Tedaj so mu rekli: »Kaj naj storimo, da 
bomo delali Božja dela?« Jezus je odgovóril in jim dejal: »Božje delo 

je to, da verujete v tistega, ki ga je on poslal.« Rekli so mu: »Kakšno 
znamenje boš torej storil, da bomo videli in ti verjeli? Kaj boš 
napravil? Naši očetje so jedli mano v puščavi, kakor je pisano: ›Kruh 
iz nebes jim je dal jesti.‹« Jezus jim je dejal: »Resnično, resnično, 
povem vam: Ni vam Mojzes dal kruha iz nebes, ampak moj Oče vam 
daje resnični kruh iz nebes. Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz 
nebes in daje svetu življenje.« Tedaj so mu rekli: »Gospod, vselej 
nam daj tega kruha!« Jezus jim je dejal: »Jaz sem kruh življenja. 
Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, gotovo 

nikoli ne bo žejen.« 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Jn 6,24–35 

KRUH IZ ŽITNIH ZRN LJUBEZNI 

 

Med dogodkom, o katerem poroča prvo berilo, in tistim, ki ga pred nami razgrinja 

evangeljski odlomek, je preteklo nad 3000 let. In vendar opažamo nekatere podobnosti. 

Tako v prvem kot v drugem primeru srečujemo ljudi, ki jih Bog čudežno nasičuje; 

obakrat pa ti obdarovanci ne zanjo biti hvaležni, temveč Bogu oziroma Kristusu 

postavljajo nove zahteve. Tak Bog, ki bi čudežno nasičeval  množice, je čisto po 

človeškem okusu. Kar je storil Bog Judom na potovanju skozi puščavo in kar je 

pripravil Jezus množici svojih poslušalcev v samotnem kraju, je samo klic, vabilo, da bi 

ljudje zahrepeneli po višji hrani – po kruhu, ki daje večno življenje. 

Kruh je, to vemo vsi, spečen iz moke, moko pa dobimo iz žitnih zrn. Za en kilogram 

kruha je potrebnih precej zrn. Žito mora biti posejano, ob primerni vlagi in toploti mora 

rasti in dozoreti, biti mora požeto in omlateno, priti mora med mlinske kamne, da iz 

posušenih zrn nastane moka. Kruh na poseben način predstavlja človeško delo: iz 

drobnih vsakdanjih opravil se gradi stavba osebne in družinske sreče, blagostanje 

družbe in države. Pomembnost kruha kot simbola vsega človeškega dela in 

prizadevanja pride do izraza pri mašni daritvi. Navadno Bogu ne moremo prinesti 

kakšnih velikih darov, ki pa jih on od nas niti ne zahteva. On hoče zvestobo v malem. 

Hoče, da je v hostiji, ki jo mašnik pri maši vzdiguje kvišku, tudi  zrno, ki ga 

primaknemo mi. Na ta način bomo šli od svete daritve krepkejši, pripravljeni za 

življenjski boj. Kruh, ki je najboljša naravna hrana – hrana, ki se je nikoli ne 

naveličamo, postane nadnaravna hrana, moč za našo ljubezen, ki je razpoznavno 

znamenje Kristusovih učencev. Ljubezen, ki nas jo uči Kristus, navzoč pod podobo 

kruha, je umiranje sebičnosti, darovanje za druge. 

Skupaj z Judi tudi mi prosimo: »Gospod, daj nam vselej tega kruha!« 
 

Po: S. Čuk, Misli srca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Bazilika Matere božje v Petrovčah vabi na romanje ob prazniku Marijinega 

vnebovzetja.  

V soboto, 14. avgusta, na predvečer praznika, ob 19. 30 uri, bodo večernice s sveto 

mašo. Po maši bo procesija z Marijinim kipom in lučkami po vasi. Slovesnost bo vodil 

polzelski župnik Urban Lesjak. 

V nedeljo, 15. avgusta, bodo svete maše: ob 6.30, 8.00, ob 10.00 bo maša na prostem, 

maševal bo upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek.  

Ob 12.00 uri bo maša za ostarele in bolne.  

Ob 19.00 bo maša na prostem. Maševal bo Martin Golob, župnik iz Grosuplja. Pri maši 

bo igrala glasbena skupina Svetnik. 

Pri vseh mašah bo priložnost za sveto spoved. 

 
 
ZAHVALA PO ZLATI MAŠI  

 

Bil sem presenečen, vesel in hvaležen ob vsem tem, kar ste pripravili za praznovanje 

zlate maše. Danes, nedeljo za tem, bi rad izrekel iskreno zahvalo.  

 

Občina Žalec in Krajevna skupnost Galicija sta darovali za pogostitev pod kozolcem.  

 

Darovalci za darilo župnije  in Krajevne skupnosti so bili: 

 

člani ŽPS in ključarji 

Mešani CPZ 

Kulturno društvo 

Planinsko društvo 

Turistično društvo 

Društvo upokojencev 

Gasilsko društvo Vel. Pirešica 

Gasilsko društvo Zavrh 

Društvo Hofrein. 

 

Nihče ni tega razglašal in o tem govoril. To sem izvedel po svojem poizvedovanju, ker 

sem se želel zahvaliti.  

 

Hvala tudi za vsa voščila in darila posameznikov. Posebej bi omenil prisrčno darilo 

otrok, ki so proti koncu veroučnega leta napisali in narisali svoje misli in voščila ter jih 

povezali v lep zvezek.  

 

Veliko je bilo tistih, ki so svoje darilo dali v obliki dela in skrbi, da je vse lepo potekalo 

v cerkvi in na pogostitvi po maši.   

 

Ne morem se zahvaliti vsakemu osebno, zahvalim pa se iskreno vsem za kakršenkoli 

prispevek k praznovanju, za vaše molitve, želje in voščila. 

 


