
 

 

            ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                                19. oktober 2014  
 
 
 

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.  

Ponedeljek Vendelin 

20.10.                 ob 16h    pogreb  in maša za +Marjana Trupi  
ob 19h   za +Franca Šuperger, obl.             

Torek Uršula                                                                     

21.10.            ob 7h     za +Urško Hrovat                                  

Sreda Janez Pavel II., papež                                                     

22.10.              ob 7h     za +Petra Srebočan                   

Četrtek Janez Kapistran              

23.10.                  ob 8h     na Pernovem  za +Pepija Grebovšek               

Petek Anton Claret, ustanovitelj klaretincev                                              

24.10. ob 19h    za +Jožeta Turnšek                      

Sobota Krizant                 

25.10.          ob 7h     za +Zlato Škalac, obl.              

NEDELJA 30. MED LETOM – ŽEGNANJSKA        

26.10. 

 
  

ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem za +Ljudmilo ter r. Podgoršek in Novak 

ob 10h    za +Jožeta, Marijo in vse rajne Čretnikove  
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VSI SMO POKLICANI, DA SMO MISIJONARJI 
 

Hvaliti hočem vrle može, naše očete … Bili so svetovalci s svojo razumnostjo, vidci vseh reči s preroškim darom in uvidom v 
prihodnost, voditelji narodov s svojo bistroumnostjo .. Bili so polni usmiljenja … Njih pravična dela se ne pozabijo, njih 
spomin ostane na veke, njihova slava ne ugasne, njihovo ime živi od roda do roda. O njihovi modrosti pripoveduje občina, 
njihovo hvalo oznanja skupščina (prim. Sir 44,1–15). 
Tako se je starozavezni svetopisemski pisatelj zahvaljeval in se s priznanjem, nekakšnim slavospevom, oddolžil svojim 
prednikom, očetom naroda. Te besede bi mogel ponoviti vsak Slovenec in se Bogu zahvaliti za vrle može, očete in sinove 
našega naroda, slavne pred Bogom, zaslužne pred zgodovino. Njihovo ime živi od roda do roda. In med te zaslužne osebnosti 
spadajo naši slovenski misijonarji po vsem svetu. Več kot sto jih je na vseh kontinentih.  
Papež Benedikt XVI. je za misijonsko nedeljo napisal posebno poslanico z naslovom: »Vse Cerkve za ves svet!« To je 
misijonski klic, ki nas prav vse in vsakega obvezuje, da vsak na svoj način uresničimo Jezusovo naročilo: »Pojdite torej in 
naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli 
sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta« (Mt 28,19–20). To so zadnje besede, ki jih je Kristus 
izrekel na zemlji, a so postale prvo poslanstvo Cerkve, se pravi vseh nas. To pomeni: vsak kristjan mora biti na svoj način 
misijonar. Cerkev je po svoji naravi, svojem bistvu misijonarska. In kristjan je misijonar, ali pa ni kristjan. Če nismo poklicani 
v misijone, kot na primer Friderik Baraga, pa smo poklicani, da delamo, predvsem pa molimo za misijone, kakor je to storil bl. 
škof Slomšek.  
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