
 

 

            ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                              18. oktober 2015  

 

 

 

NEDELJA 29. MED LETOM – MISIJONSKA                

18.10.  

 

ob 7h     za farane                                                                        
ob 8.30  na Pernovem  za +Dušana Pečnik  
ob 10h   za +Adolfa Žolnir in rajne Meglajekove, obl.  

Ponedeljek Kanadski mučenci                                

19.10.                 ob 19h   za +Saro Veber                   

Torek Rozalina                                  

20.10.          ob 7h     za +Rudija Gerčer                               

Sreda Uršula                           

21.10.                                                   ob 7h     za +Marijo in Franca Šuperger, obl.         

Četrtek Janez Pavel II.                                    

22.10.           ob 8h    na Pernovem   sv. Antonu v zahvalo            

Petek Janez Kapistran                                                                              

23.10. ob 19h   za +Urško Hrovat                               

Sobota Anton Marija Claret                        

24.10.          ob 7h     za +Franca in Ano Reher                    

NEDELJA 30. MED LETOM – ŽEGNANJSKA                

25.10. 

 
  

ob 7h     za farane                                                                        
ob 8.30  na Pernovem  za rajne Štajner in Plešnik 
ob 10h   za +Matevža Reher in starše    

- BLAGOSLOV KRIŽA IN OBNOVITVENIH DEL 
PRI ŽUPNIŠČU   (po maši)  

 



 
 
                                                                                   

                 

               IZ EVANGELIJA 29. NEDELJE MED LETOM 

                                  (MISIJONSKA NEDELJA) 
 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr 10,35–49 

KDOR SLUŽI, PRINAŠA UPANJE 
 

Večkrat evangelij o služenju beremo prav na misijonsko nedeljo. Na to nedeljo je leta 2003 papež 
Janez Pavel II. razglasil mater Terezijo iz Kalkute za blaženo. Ta svetnica, rojena v Skopju leta 1910, 
je kot mlada redovnica začutila Božji klic, naj svoje delo posveti najbolj ubogim. Svoje življenje je 
popolnoma posvetila zapuščenim. Za ceno velikih žrtev (malo spanja, uboštvo – sestre imajo le dve 
obleki, skromna hrana) je za mnoge, zlasti za ljudi, porinjene na rob družbe, postala simbol upanja. 
Številnim je vrnila človeško dostojanstvo. Ko je nekoč nego vala umirajočega, ji je dejal: »Nisem 
živel kot človek, a umrl bom kot človek. Hvala vam!« Upanje je prinesla tudi ljudem brez smisla, 
mladim z Zahoda, ki so hodili k njej delat in so pri tem odkrili smisel življenja. Opozorila je na 
revščino naše civilizacije; občutek odvečnosti in osamljenost in se ob obiskih razvitega sveta 
posvečala takim ljudem. 
Mati Terezija je s svojim služenjem mnogim prinesla v življenje smisel. Človek, ki služi, prinaša v 
življenje smisel, kljub temu da danes marsikdo meni, da se služenje ne splača. In vendar se dobrega 
človeka vsak veseli in ga ima rad za sodelavca, sošolca ali soseda. Pomen služenja poudarja tudi Jezus 
v evangeliju: »Kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik … Saj tudi Sin človekov ni 
prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge« (Mr 
10,44–45). Kakor prinaša upanje človek, ki se daruje in služi, podobno je Kristus prinesel človeštvu 
novo upanje, saj je prišel, »da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge«.  

 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

  
 
 

 
 
 

Med vami pa  
naj ne bo tako;  

ampak kdor koli med vami  
hoče biti velik,  

bodi vaš strežnik;  
in kdor koli med vami  

hoče biti prvi,  
bodi vsem služabnik. 

Zakaj tudi Sin človekov  
ni prišel, da bi mu stregli,  
ampak da bi on stregel  

in dal svoje življenje  
v odkupnino za mnoge  

 

(Mr 10,43–45) 



 
 
 
 
 
 
 
 

ZA BOGA IN ZA ČLOVEKA 
 

Pisec življenjepisa Blažene Matere Terezije Lush Gjergji navaja tudi naslednje. V Zagrebu je 
Mati Terezija vzela moje roke v svoje roke in dejala: »Nekaj te bom naučila za celo življenje. 
Ti veliko delaš, malo spiš in imaš veliko odgovornosti. Ko se prebudiš, poglej svoje roke in 
svoje prste ter se ob vsakem prstu vprašaj: Kaj bom danes naredil za Boga? In ob drugi roki: 
Kaj bom danes naredil za človeka? Daj roki skupaj in pojdi na delo. Ko boš zvečer imel za 
seboj ves dan in boš utrujen, morda tudi razočaran, se zopet postavi pred Boga in si pomagaj 
z rokama: Kaj sem danes naredil za Jezusa? In ob drugi roki: Kaj sem danes naredil za 
človeka? Potem roki spet skleni in, če si kaj dobrega naredil, se zahvali Bogu. Če kaj ni bilo 
dobro, prosi Boga odpuščanja in mirno zaspi, Kristus je s teboj.« To je zame najlepše 
spraševanje vesti, ki ga še danes opravljam.   

 

 

                                                                                                                                                                                            Po: B. Rustja: Zgodbe za dušo 9 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PETER OPEKA, MADAGASKAR –  
NAJBOLJ ZNAN SLOVENSKI MISIJONAR NAŠEGA ČASA  
 
Srečanje in pogovor z njim bo v Domu sv. Jožefa v Celju v nedeljo, 25. oktobra,         
ob 18. uri.  


