
 

 

            ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                                12. oktober 2014  
 
 
 

NEDELJA 28. MED LETOM   

12.10.     

 

ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem  za +Alojza in Terezijo Ježovnik, 
                                             obl., ter Alojzijo Krajnc 
ob 10h    za +Franca Volf, Jožeta Rojc in Ano Koštomaj  

Ponedeljek Gerald  

13.10.                 ob 19h   za +Ano in Franca Reher               

Torek Kalist                                                                     

14.10.            ob 7h     za +Anico Grebovšek                               

Sreda Terezija Velika (Avilska)                                                  

15.10.              ob 7h     za +Ivanko Žolnir                    

Četrtek Marjeta Alakok               

16.10.                  ob 19h    za +Silvo Pečnik, osmina                       

Petek Ignacij Antiohijski                                                                 

17.10. ob 19h    za +Ivana in Faniko Borinc, obl.    

Sobota Luka, evangelist   

18.10.          ob 7h     za +Jožeta in Štefko Krajnc  

NEDELJA 29. MED LETOM – MISIJONSKA        

19.10. 

 
  

ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem  za +Dušana Pečnik  
ob 10h    za +Marico in Martina Volf, obl.  

 

                    



 
 
 
 
          EVANGELIJ 28. NEDELJE MED LETOM 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
Matejeva evangelijska pripoved pred nas danes postavlja 
človeka, ki je hotel narediti veliko gostijo. Ko je bilo vse 
pripravljeno, je poslal služabnika (ali služabnike) poklicat 
povabljene, vendar ti niso hoteli priti. Ta človek se je 
tedaj razjezil in je povabljene zamenjal z drugimi, da je 
napolnil svatovsko dvorano. 
Iz tega ogrodja pripovedi izhaja, da pripovedovalca 
prilike ne zanima ne pripravljanje gostije, ne njen potek in 
ne, kaj je ta človek čutil do gostov, ki so zamenjali 
povabljene. Bistvo pripovedi je poudariti, da so 
povabljeni na svatbo odklonili povabilo ter da se je 
gostitelj razjezil in jih izključil. S tem je naredil prostor 
drugim.  
Če to situacijo postavimo v Jezusovo okolje, ima predmet 
svojo primerjavo v stalnem spopadu med Jezusom, ki 
oznanja kraljestvo, in njegovimi nasprotniki: judovskimi voditelji, ki v svoje odklanjanje 
vpletajo večino judovskega ljudstva. 
Gospodar v priliki nas vabi tudi na nedeljsko praznovanje. Mu bomo kot družba in kot 
posamezniki prisluhnili? Bomo vzeli zares nedeljski počitek, ki omogoča praznovanje? Ali 
mu bomo kot ljudje v priliki odgovorili, da ne moremo priti, ker nimamo časa? 
                                                                                                                                                                                                                                                                
Po: M. Galizziju         

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


