
             

 

 

            

 

              ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                           

                                     13. november 2016  

 

 

NEDELJA 33. MED LETOM  

13.11.  
 

ob 7h     za farane                   

ob 8.30   na Pernovem   za +Martina Rednak      

                                       ter Milana in Anico Kragolnik 

ob 10h   za +Štefana Trupkovič in starše Čretnik, obl.  

Ponedeljek Nikolaj Tavelić               

14.11.                 ob 18h   za +Marjana Messec, obl.             

Torek Albert Veliki                                                                    

15.11.          ob 7h     za +Konrada Kugler  

Sreda Marjeta Škotska                                        

16.11.                                                    ob 18h   za +Terezijo Lebič, 30. dan  

Četrtek Elizabeta Ogrska                                                  

17.11.          ob 8h    na Pernovem  za +Frančiška Grobelnik  

                                           in njegove starše, obl. 

Petek Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla                                                                   

18.11.                ob 18h   za +Ivana Hrustel                

Sobota Matilda                                    

19.11.          ob 7h    za +Jerneja Vipavc, obl.     

             ob 15h    koncert Otroškega c. pevskega zbora 

NEDELJA KRISTUS KRALJ – SKLEP LETA BOŽJEGA USMILJENJA 

20.11. 
 

  

ob 7h     za farane                   

ob 8.30   na Pernovem   za +Terezijo in Alojza Ježovnik, obl.  

ob 10h   za +Ivana in Geliko Videnšek    



           

 

OB EVANGELIJU DANAŠNJE NEDELJE  
 

 

 

                                                                               

                                                                        

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lk 21,5–19 

PRIČAKOVATI GOSPODA 
 
Sporočilo današnjega evangelija je, da Gospod ostaja z nami »vse dni do konca sveta«. Torej 
tudi (morda predvsem) v stiskah in preizkušnjah. Seveda moramo ostati tudi mi z njim, kar 
pomeni, da moramo biti zvesti njegovim besedam in se držati njegovega nauka. In kaj nam ta 
naroča? V današnjem evangeliju govori o koncu zgodovine in koncu sveta, a to ne pomeni 
sejanja strahu in »paničnega čakanja« na konec. Prav zaradi možnosti napačnih naukov nam 
Kristus v evangeliju kliče: »Glejte, da se ne daste zavesti!« Ne smemo se pustiti zavesti krivim 
naukom o Kristusu, ki nas kot Božji Sin odrešuje. Ko sem bil pred leti v Angliji, me je ob vstopu 
v veliko knjigarno sprejela reklama: »Kupite si knjigo, ki vam bo razkrila revolucionarne stvari o 
Kristusu. Knjiga, ki bo uničila Cerkev!« Že skoraj deset let je od tega, a Cerkev še vedno 
obstaja. Nastajajo pa vedno nove knjige, ki govorijo o Kristusu kot nekakšnem čarodeju, 
guruju, »reinkarnaciji« te ali one osebnosti. Prav taki nauki, ki sejejo zmedo, so zelo nevarni. 
Zato nas Kristus, naš Odrešenik in Božji Sin, svari: »Ne hodite za njimi!«.  
Današnji evangeljski odlomek lahko upravičeno razumemo kot nekakšno »nevtraliziranje« 
številnih »apokaliptičnih napovedi« o koncu sveta, o grozotah in katastrofah. Taka sporočila 
niso evangeljska. Sveto pismo uči, »naj verniki mirno delajo in jedo svoj kruh« (2 Tes 3,12). 
Naroča, naj vestno opravljamo svoje poklicne in stanovske dolžnosti in tako pričakujemo 
Gospoda.  
Z vestnim opravljanjem svojih dolžnosti v življenju ter z vztrajanjem v Kristusovem nauku »si 
bomo pridobili večno življenje«. Zato prosímo, da bomo zvesti Bogu in se ne bomo dali zavesti 
tujim naukom, ampak bomo hodili za Kristusom, ki nam bo dajal modrost in bo v težkih 
trenutkih z nami, da se nam še las ne bo izgubil z glave in bomo vedno čutili njegovo ljubečo 
bližino. 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 

 

 
 

Tedaj jim je govoril:  
»Vstal bo narod  
zoper narod in  

kraljestvo zoper kraljestvo; 
veliki potresi bodo  

in kužne bolezni in lakota  
po mnogih krajih;  
grozote bodo in  

velika znamenja na nebu. 
Pred vsem tem pa bodo  

stegnili roke po vas  
in vas preganjali,  

izdajali v shodnice in ječe  
ter vlačili zaradi  

mojega imena pred kralje  
in poglavarje.  

Zgodilo pa se vam bo to  
v pričevanje.  

 
(Lk 20,10–13) 



 

 

 

 

 

VABILA 
 

 

 

 

 

* "Mladost je kot vihar, ki te utrdi, da se postaviš na lastne noge..." nosi naslov 

koncerta našega otroškega cerkvenega zbora.  

Letos namreč  praznuje peto obletnico delovanja, zato vas vabijo, da se jim pridružite 

na svečanem koncertu ob počastitvi le te. Obljubljajo vam pravo glasbeno svečanost v 

čast Bogu, saj bodo poleg njih na odru tudi instrumentalisti, prvič pa boste lahko "užili" 

sadove projekta, ki ga ob pomoči glasbene šole Falant in Tomaža Reharja pridno 

pripravljajo. Posneli so namreč čisto svoj videoposnetek, ki ga bodo premierno 

predstavili na koncertu. 

Po koncertu bo druženje in pogostitev pod kozolcem. Vstopnine ni, lepo pa vse prosijo 

za prostovoljne prispevke, s katerimi bodo delno pokrili strošek nakupa enotnih majic, 

ki jih bodo premierno predstavili prav na koncertu. 

Koncert bo v soboto, 19. novembra, ob 15.00 uri v župnijski cerkvi v Galiciji. 

 

 

 

 

* Dominikanci letos praznujejo 800-letnico ustanovitve svojega reda. Naši 

dominikanci iz Petrovč in Žalca pripravljajo slovesno praznovanje tega dogodka. 

V soboto, 19. novembra, bo ob 19. uri v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu 

premiera filma o sv. Dominiku.  

V nedeljo, 27. novembra (1. adventna), bo ob 15. uri v petrovški baziliki kantata 

Blagoslovljena med ženami in svečana akademija ob 800-letnici dominikancev.  

 Pri kantati sodeluje tudi naš cerkveni mešani pevski zbor.  

 

 

 

 

* Jubilejno sveto leto božjega usmiljenja bomo zaključili prihodnjo nedeljo, na 

slovesni praznik Kristusa kralja vesoljstva. – Ob 15. uri bo v celjski stolnici svetoletna 

molitvena ura, nato ob 16. uri slovesno somaševanje, ki ga vodi škof dr. Stanislav 

Lipovšek. – Vsi lepo vabljeni! 
 


