
             
 

 

 

            

 

              ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                           

                                                                        19. junij 2016  

 

 

 

NEDELJA 12. MED LETOM                                         

19.06.  
 

ob 7h     za farane                   

ob 8.30   na Pernovem  za +Alojza in Terezijo Ježovnik  

                                      ter Alojzijo Krajnc  

ob 10h   za +Julijano Puklek, obl.  

Ponedeljek Adalbert                                              

20.06.                 ob 19h   za +Alojza in Jožefo Podlesnik  

Torek Alojzij Gonzaga                                       

21.06.          ob 7h     za +Franca Pohole in sorodnike, obl.      

Sreda Janez Fisher in Tomaž More                

22.06.                                                    ob 7h     za zdravje in v dober namen   

Četrtek Jožef Cafasso                                              

23.06.          ob 8h   na Pernovem  za rajne Korenko  

Petek Rojstvo Janeza Krstnika – kres                                                                                                       

24.06.                ob 19h   za +Franca Falant, obl.   

Sobota Doroteja – Dan državnosti                                                   

25.06.          ob 7h     za +Anico Ostruh, obl., in vse Flisove      

NEDELJA 13. MED LETOM                                          

26.06. 
 

  

ob 7h     za farane                   

ob 8.30   na Pernovem  za +Berto Pečnik in Angelo Štefančič, obl.  

ob 10h   za +Ivana in Marijo Kapitler, obl.  
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MISLI OB EVANGELIJU 12. NEDELJE MED LETOM 
 
 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lk 9,18–24 

KAKŠNO PODOBO PA IMA TVOJ BOG? 

 

Ko sem bil nekoč gost televizijske oddaje, kjer naj bi govoril o filmu Kristusovo trpljenje, me je voditelj na 

koncu vprašal: »Kaj pa, če Kristus ni vstal?« Na moj odgovor, da bi bili v tem primeru kristjani najbolj uboga 

bitja, a da je Kristus vstal in je v tem naše upanje, je voditelj sklenil: »Ja, hollywoodski happy end« – srečen 

konec Jezusove zgodbe. Najbrž v luči takega srečnega konca gledajo na Jezusa številni današnji ljudje. Zanje je 

Bog samo zavest, pozitivna energija, ki jim pomaga na življenjski poti, kakor si želijo. To je new age 

(novodobska) podoba boga. Nekakšna »soft« (mehka) varianta božanstva, ki ne pozna trpljenja. Za druge je 

spet Bog strogi sodnik in močni vojskovodja, ki bo vse, ki so proti njim, pokončal.  

»Kakšno podobo Boga pa imam jaz?« – »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« (Lk 9,18) vpraša Jezus v  današnjem 

evangeliju učence. Ko apostol Peter odgovori, da je Maziljenec, Mesija, Jezus učencem pojasni, da bo moral ta 

Odrešenik »veliko pretrpeti. Starešine ljudstva, veliki duhovniki in pismouki ga bodo zavrgli in umorili, a tretji 

dan bo vstal«.  

Kristus predstavi učencem novo podobo Boga, ki se daruje iz ljubezni, ki se ne ustavi niti pred trpljenjem. 

Kristus nas ljubi in gre zato v trpljenje za nas. Vsaka prava ljubezen bo prej ali slej morala stopiti v trpljenje, 

kakor je Kristusovo! Ali pa ni prava!  Tudi naša ljubezen do Boga bo prej ali slej morala skozi preizkušnjo: 

»Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj.« Pomenljive so 

besede vsak dan. Kakor da bi nas hotel Kristus opozoriti na enega izredno težkih križev, to je težavnost 

vsakdanjega življenja, običajnih dolžnosti, vsakdanjih običajnih opravil. Kolikokrat nam je to eden najbolj 

zoprnih križev. Če nimaš osebnega odnosa z Bogom, ki ga krepiš v molitvi, ne moreš hoditi s križem za 

Gospodom. Še najmanj vsak dan! Prav v molitvi spoznavamo, da nismo sami na poti križa. Z nami hodi 

Kristus. 
 

                                                                                                                                                                           Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 

 

 
 

Vsem pa je govoril:  
»Če hoče kdo  

hoditi za menoj,  
naj se sam sebi odpove in  
vzame vsak dan svoj križ  

ter hodi za menoj.  
Zakaj kdor hoče  

svoje življenje rešiti,  
ga bo izgubil,  
kdor pa svoje  
življenje izgubi  

zaradi mene, ga bo rešil.  
 

(Lk 9,23–24) 



 

 

OBVESTILA 
 

 

 

* Ob Dnevu državnosti na praznični dan v soboto 25.6. ob 20h30 organizirajo na 

Trgu republike v Ljubljani praznovanje »Za mojo Slovenijo«.  

Govorci na slovesnosti bodo ključni osamosvojitelji g. Ivan Oman, g. Janez Janša in g. 

Lojze Peterle in predstavnica mladih, saj je na njih prihodnost slovenske družbe in 

države.  

Bogat kulturni program bo zaključil z molitvijo za domovino ljubljanski nadškof in 

metropolit g. Stanislav Zore. 

 

* Na isti dan bo tudi SLOMŠKOV POHOD OB DNEVU DRŽAVNOSTI.    

Začetek bo pri cerkvi v Novi Cerkvi ob 7.00, sklep pa ob 17.00 v župnijski cerkvi 

na Ponikvi, ko bo slovesno somaševanje za domovino vodil celjski škof dr. 

Stanislav Lipovšek.  

 

 

* Večina letošnjih novomašnikov bo posvečena na praznik apostolov Petra in 

Pavla, v sredo, 29. junija.  

 

Letošnjih novomašnikov v Sloveniji je letos 14: 

škofija Celje    1 

škofija Koper   1 

nadškofija Ljubljana  2 

nadškofija Maribor  1 

nadškofija Murska Sobota 1 

škofija Novo mesto  4 

redovne skupnosti   4 

 

Novomašnik iz naše, celjske škofije je Gregor Majcen iz župnije Nova Cerkev. 

Mašniško posvečenje bo 29. junija ob 17. uri v stolnici sv. Danijela.  

 

 

 

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

Novice, informacije, novosti, zanimive podatke ter uradne objave Cerkev na Slovenskem lahko 

spremljate preko e-pošte z vpisom svojega e-naslova na spletni strani www.katoliska-cerkev.si, na 

družabnih omrežjih Facebook (https://www.facebook.com/skofovskakonferenca/) in Twitter 

(https://twitter.com/katoliskacerkev). 

 
 

http://www.katoliska-cerkev.si/
https://www.facebook.com/skofovskakonferenca/
https://twitter.com/katoliskacerkev

