
 
 

 
 
 
 

                   

                                               

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                    17. oktober 2021 

          

            

 
 

NEDELJA 29. MED LETOM                                   

17.10.  
 

                              

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem  +Dušana Pečnik  

10.00   za +Franca Tkavc, obl.  

Ponedeljek Luka, evangelist                                   

18.10.                 19.00   za +Jožefa in Štefko Krajnc   

Torek Pavel od Križa                                  

19.10.        19.00   za +Martina in Marijo Novak                       

Sreda Irena                                              

20.10                                                    19.00   za +Franca Verdel                                             

Četrtek Uršula                                   

21.10.         8.00    na Pernovem  za +Štefko Humski                                

Petek Janez Pavel II.                                    

22.10.  19.00   za +Martina in Frančiško Volf, obl.                  

Sobota Janez Kapistran                                

23.10.          8.00     za +Vero in Franca Majer, obl.              

NEDELJA 30. MED LETOM – MISIJONSKA                      

24.10.  
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem  +Alojza in Terezijo Ježovnik, obl.  

10.00   za +Franca in Silvo Pečnik, obl.  
 

 
 



 
 

 

 

29. NEDELJA MED LETOM                       
 

  
 

 

EEvvaannggeelliijj  
 

BOŽJI SIN JE POSTAL ČLOVEK, DA BI DAL SVOJE ŽIVLJENJE ZA NAS 
 
Iz svetega evangelija po Marku  
 

Tisti čas sta Zebedejeva sinova Jakob 
in Janez stopila k Jezusu in mu rekla: 
»Učitelj, želiva, da nama storiš, kar te 
bova prosila.« Rekel jima je: »Kaj 
hočeta, da vama storim?« Rekla sta 

mu: »Daj nama, da bova sedela v 
tvoji slavi, eden na tvoji desnici in 
eden na tvoji levici.« Jezus jima je 
dejal: »Ne vesta, kaj prosita. Ali 
moreta piti kelih, ki ga jaz pijem, ali 
biti krščena s krstom, s katerim sem 
jaz krščen?« Rekla sta mu: »Moreva.« 
In Jezus jima je dejal: »Kelih, ki ga 
jaz pijem, bosta pila, in s krstom, s 

katerim sem jaz krščen, bosta 
krščena; dati, kdo bo sedél na moji 
desnici ali levici, pa ni moja stvar, 
ampak bo dano tistim, ki jim je to 

pripravljeno.« 
Ko je drugih deset to slišalo, so se začeli jeziti na Jakoba in Janeza. 
Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: »Veste, da tisti, ki veljajo za 
vladarje, gospodujejo nad narodi in da jim njihovi velikaši vladajo. 
Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med 

vami, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo 
vsem služabnik. Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, 
ampak da bi on stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.« 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
Mr 10,35–45 

MESTO OB JEZUSU 

 

Evangelij, ki smo ga brali na današnjo 29. nedeljo med letom, nam razkriva občutljivo 

človeško ranljivost: ošabnost, ki povzroča razdore.  

Odlomek iz Markovega evangelija nam je pravkar dal sporočilo, da so s ponižnostjo in 

razdori imeli težave tudi apostoli. Jezus je šel v Jeruzalem, kjer bo obsojen na smrt, 

bičan, s trnjem kronan in križan. Apostoli so to dobro vedeli, saj jim je Jezus že prej to 

kar dvakrat povedal. Kljub temu so apostoli upali, da bo Jezus spremenil svoj načrt in 

se prepustil slavi tega sveta, tako da bo postal kralj, ki bo obvladoval vse ljudi. Jakob in 

Janez, po krvi brata, od Jezusa zahtevata, da bi bila prva in najvišja v nebesih. Še tam bi 

rada poveljevala drugim. Prvi razkol v Cerkvi se je tako zgodil pred Jezusovimi očmi: 

Janez in Jakob sta se postavila proti drugim desetim apostolom. Šlo je za prva mesta v 

zboru apostolov: kdo bo večji in pomembnejši od drugih. 

To je bil boleč začetek zdrah in prepirov v Cerkvi, ki jih povzroča ošabnost. Ko nekdo 

hoče biti več kot drugi, takrat se prične razkol. Niti demokratičnost in toleranca tega 

razkola ne moreta odpraviti, zato ker nista dovolj močni, da bi lahko odpravili egoizem. 

Miselnost tega sveta se je pretihotapila že med apostole in v poznejših stoletjih je ta 

miselnost dobila svoje zelo jasne izraze v prevladi, v posedovanju (prim. Mr 10,35–45). 

Pismo Hebrejcem nam danes v drugem berilu priporoča, naj se trdno držimo 

veroizpovedi, ker imamo veličastnega velikega duhovnika, ki je šel skozi nebesa, 

Jezusa, Božjega Sina. Čeprav brez greha, je bil kakor mi preizkušan v vsem (prim. Heb 

4,14–16). Ne pozabimo, da so nebesa naš cilj, in zato se ne smemo čuditi, da je pot 

strma in utrudljiva. Vredno je nekaj pretrpeti, da nebesa dosežemo. Kam bomo pa v teh 

nebesih »posedeni ob Velikem duhovniku« (če jih seveda dosežemo), pa bo jasno šele 

tam. 
 

Po: P. Štumpf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

* VABILO IZ PREBOLDA: 

 

Župnija Prebold vabi prihodnjo nedeljo (24. oktobra) ob 10. uri na blagoslov novih 

orgel. V soboto, na predvečer, ob 18. uri bo orgelsko koncertni program pri sv. maši 

in nato predstavitev orgel.  

Ozvočeno bo tudi zunaj cerkve – za tiste, ki nimajo pogoja PCT.  

 

 

* … IN IZ ŽALCA: 

 

Večer z adoracijo in mašo ob glasbeni spremljavi Tadeja Vindiša in skupine Svetnik v 

župnijski cerkvi v Žalcu bo vodil celjski stolni kaplan Matic Lesjak, in sicer v soboto 

23. 10. ob 18.30. Vabljeni! 

 

 

 

 

* MAŠE MED TEDNOM bodo v Galiciji do pomladi v kapeli v župnišču.  

 

 

 

 

 

 

* Na razpolago je MARIJANSKI KOLEDAR (2.50 €)   

 in DRUŽINSKA PRATIKA (6.50 €).  

 

 

 

 

 


