
             
 

 

 

 

 

           ŽUPNIJE GALICIJA         
                                   17. april 2016  

 

 

 

 

NEDELJA 4. VELIKONOČNA – NEDELJA DOBREGA PASTIRJA                   

17.04.  
 

ob 7h     za farane                             

ob 8.30  na Pernovem   za +Moniko Drev, obl.  

ob 10h   za +Rudija Gerčer in Rudija Jelen   

Ponedeljek Evzebij                                               

18.04.                 ob 19h   za +Geliko in Ivana Videnšek                     

Torek Leon                                     

19.04.          ob 19h   za +Julijano Reher, 30. dan     

Sreda Teotim                                    

20.04.                                                    ob 7h     za +Marijo Jelen in sorodnike             

Četrtek Anzelm                                            

21.04.          ob 8h     na Pernovem  za rajne Pečnikove in Štamolove  

Petek Hugo                                                                                                                                          

22.04.                ob 19h   za +Marijo in Ivana Hrustel, obl.  

Sobota Jurij                                                                           

23.04.          ob 7h     za +Mirka, Martina in Marijo Križan, obl.  

NEDELJA 5. VELIKONOČNA                             

24.04. 
 

  

ob 7h     za farane                             

ob 8.30  na Pernovem   za +Jureta Gjuras, obl.  

ob 10h   za +Adolfa Veber, obl.                   

 
 

 



 

 

*  TD GALICIJA IN MOPED KLUB KRIŠTOF PERNOVO 

VABI V NEDELJO 24.04.OB 14.URI PRED POŠ TRJE-GALICIJA NA                                    

RAZSTAVO STARODOBNIH VOZIL                                              

(KOLESA,MOTORJI,AVTOMOBILI IN TRAKTORJI)  

IN NA CVETLIČNO KMEČKO TRŽNICO                                                                                    

(SADIKE ROŽ IN ZELENJAVE,DOMAČA MOKA,MED,SIRI,SEMENA,SUHO SADJE IN ŠE KAJ) 

 

*******************************************************************************                                                                                   

                               

       MISLI OB NEDELJI DOBREGA PASTIRJA 

                     IN DUHOVNIH POKLICEV                     

                                                                                                                                                

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Jn 10,27–30 

 

 

 

 

PODOBA DOBREGA PASTIRJA 

 

»Moje ovce poslušajo moj glas; jaz jih poznam in hodijo za menoj« (Jn 10,27). Dobri pastir pozna 

vsakega po imenu in mu je vsakdo dragocen. To ravnanje je v nasprotju z vsemi tistimi voditelji, 

katerim s(m)o ljudje le številke, ne pa človeške osebe, ki bi jih poznali in klicali po imenu. Dobri 

pastir ima z vsakim osebni odnos. Ker ljudje čutijo na sebi njegovo ljubezen in vedo, da so pastirju 

dragoceni, poslušajo njegov glas. Božje zapovedi bo zato lahko izpolnjeval tisti, ki ima s Kristusom 

oseben odnos in je izkusil njegovo ljubezen. Za drugega bodo Božje zapovedi odvečne in težke ter 

bo gledal, kako bi se jim izognil ali pa jih razglasil za neživljenjske in zastarele.  

Zanimivo je, da je režiser Mel Gibson v filmu Kristusovo trpljenje Jezusove besede, ko se razodene 

kot Dobri pastir, teološko pravilno in filmsko mojstrsko uvrstil v »flešbek« tik pred prizorom 

križanja. Kristus pove, da je Dobri pastir, ki da svoje življenje za  svoje ovce. Tako jim bo zaslužil 

večno življenje: »Dajem jim večno življenje; nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz 

moje roke.« Kdor posluša glas Kristusa, bo prejel večno življenje in bo občutil varnost njegove roke. 

Roka v svetopisemski govorici pomeni moč in oblast. Kristusova roka pa je vsemogočna, ker je 

roka, ki je bila pribita na križ, ki je bila ranjena in je s svojo ranjeno ljubeznijo prinesla ljudem 

odrešenje.  

Naj Jezusovo zagotovilo o njegovi navzočnosti spodbuja tudi nas v prizadevanju, da bi poslušali 

njegove besede in se ravnali po njegovem glasu. Naj nam tudi pomaga prositi, da nam ne bo nikoli 

zmanjkalo takih duhovnikov, ki bodo podoba Dobrega pastirja.  
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 

 

 Moje ovce  
poslušajo moj glas  
in jaz jih poznam  

in hodijo za menoj.  
In jaz jim dam  

večno življenje:  
in nikoli se ne bodo  

pogubile in nihče jih ne 
bo  

iztrgal iz moje roke.  
 

(Jn 10,27–28) 



 


