
 
 
 
 
 

                   

                                               

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                     21. marec 2021 

            

    

 

NEDELJA 5. POSTNA – TIHA                              

21.03.  
 

                              

8.00     za +Jureta Gjuras, obl.                                           

10.00   za +Marijo in Antona Pecl ter Franca Novak, obl.  

Ponedeljek Lea                            

22.03.                 18.00   za +Jožeta Podpečan                          

Torek Alfonz                           

23.03.        18.00   za +Zofijo Novak, 30. dan                   

Sreda Katarina Švedska                                       

24.03.                                                    18.00   za +Frančiška Grobelnik in njegove starše          

Četrtek GOSPODOVO OZNANJENJE    (sklep tedna družine) 

25.03.         8.00     za +Danico Grobelnik  

18.00   za +Marijo in Vinka Ramšak                                            

Petek Evgenija                       

26.03.  18.00   za +Jožeta Pohole, Marjana Zagorec in Frančiško Cigler 

            - po maši križev pot  

Sobota Peregrin                                  PREHOD NA POLETNI ČAS                           

27.03.          8.00     za zdravje družine Cokan z Gorice                           

NEDELJA CVETNA                                        

28.03.  
 

                       

8.00     za +Jano Pečnik, obl., in njene starše                  

10.00   za +Pepija in Jožefo Verdel, obl.  

 



                    

5. POSTNA – TIHA NEDELJA    

 
 

 

EEvvaannggeelliijj  
 

ČE SEME UMRE, OBRODI OBILEN SAD 
 
Iz svetega evangelija po Janezu  
 
Tisti čas je bilo med tistimi, ki so na praznik prišli počastit Boga, tudi nekaj 
Grkov. Ti so stopili k Filipu, ki je bil iz Betsájde v Galileji, in ga prosili: »Gospod, 
radi bi videli Jezusa.« Filip je šel in to povedal Andreju. Andrej in Filip pa sta 
stopila k Jezusu in mu to povedala. Jezus jima je odgovóril: »Prišla je ura, da se 
Sin človekov poveliča. Resnično, resnično, povem vam: Če pšenično zrno ne pade 
v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu. Kdor ljubi 
svoje življenje, ga bo izgúbil; kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo 
ohranil za večno življenje. Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer 
sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počástil Oče. Zdaj 
je moja duša vznemirjena. In kaj naj rečem? Oče, reši me iz te ure? Zavoljo tega 
sem vendar prišel v to uro. Oče, poveličaj svoje ime!« Tedaj je prišel glas iz 
nebes: »Poveličal sem ga in ga bom spet poveličal.« Množica, ki je stala zraven in 
to slišala, je govorila: »Zagrmelo je.« Drugi pa so govorili: »Angel mu je govóril.« 
Jezus je odgovóril in rekel: »Ta glas ni nastal zaradi mene, ampak zaradi vas. 
Zdaj je sodba nad tem svetom, zdaj bo vladar tega sveta izgnan, in ko bom 
povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi.« To pa je rekel, da je označil, 
kakšne smrti bo umrl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jn 12,20–33 

ZADNJA POSTAJA NAJ BO PRVA 

 

Misel na telesno smrt nam kljub veri v Vstalega pogosto dela sive lase. Manj pa nas skrbi 

druga smrt, ki je Božjih očeh, pa tudi v očeh zdravo mislečega človeka težja – duhovna smrt. 

Tej bi lahko rekli sebičnost, zaverovanost vase, življenjski materializem, prizadevanje, da bi 

imeli čim več. Jezus v današnjem evangeliju pravi: »Kdor ima rad svoje življenje (torej hoče 

čim več iztisniti iz njega), ga bo izgubil, kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu (to je: se 

ne oklepa stvari, ki ga oddaljujejo od Boga), ga bo ohranil za večno življenje.«  

Če poznamo evangelij, vemo, kaj je zdravilo zoper smrt. Vprašanje je, če ga tudi 

uporabljamo. Zdravila imajo namreč to neprijetno lastnost, da so običajno grenka. In zdravilo 

zoper smrt je posnemati Jezusa v njegovem trpljenju in smrti. Tako se bo v nas razodelo tudi 

njegovo življenje – že tukaj na zemlji, še lepše pa se bo razcvetelo v večnosti. Temu Božjemu 

duhu so bili poslušni svetniki »geniji človečnosti«, kot jih imenuje pisatelj Alojz Rebula. 

Božja modrost, ki jo je prvi potrdil Jezus  s svojim zgledom, za njim pa naši bratje in sestre, 

njegovi zvesti učenci, nam pravi: »Treba je umirati samemu sebi, vsak dan sprejeti svoj križ, 

v sočloveku gledati ljubljenega brata in sestro, ne vračati hudega s hudim, delati za mir …« 

To je težko in naše bitje se temu upira. Vendar je le pot v življenje. Bog je vsakega izmed nas 

ustvaril edinstvenega in neponovljivega. Vsem pa je dal skupnega Vzornika, ki nam kaže pot 

– Kristusa, ki je premagal smrt. On nam vsak dan pomaga premagovati duhovno smrt. Če je 

on resnično naše življenje, kot je bil apostolu Pavlu, bo telesna smrt za nas dobiček. Zadnja 

postaja bo prva. 

Ob tem razmišljanju je velikemu nemškemu mislecu Romanu Guardiniju iz srca privrela 

hvaležna molitev: »O Gospod, to je veselo oznanilo, ki si ga prinesel edino ti: da za vsakim 

velikim petkom pride velika noč, da je trpljenje vir blagoslova in da je smrt le seme novega 

življenja za vsakega, ki se tebe oklepa.« 
 

Po: S. Čuk, Misli srca 

 

 

 

 



 

Na cvetno nedeljo bomo imeli blagoslov zelenja in butaric pri obeh mašah v 

Galiciji, seveda tako, da bomo upoštevali protivirusne ukrepe (maske, medsebojna 

razdalja, zunaj največ 10 ljudi v skupini, v naši cerkvi največ 8 družin, oziroma 

skupnih gospodinjstev). – Kot običajno, bo blagoslov zunaj pred vhodom v cerkev 

in potem maša v cerkvi. Procesije ne bo.                                                                  

Prosim, da se pri blagoslovu toliko razkropite zunaj po prostoru, da ne bo skupin. 

Redarjev ne bo, zato pa sami ravnajmo odgovorno, da preprečimo okužbe.  

Kako bo na veliki teden in za velikonočne praznike, bo objavljeno prihodnjo 

nedeljo, ker dobimo morda še kakšna navodila.  

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

Verouk bomo začeli po ustaljenem urniku po velikonočnih počitnicah v tednu po 

beli nedelji (po 11. aprilu). – Prav bi bilo, da otroci pregledate dosedanjo snov v 

svojih učbenikih.  

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

Radijski misijon na Radiu Ognjišče bo od 21. do 27. marca 2021. 

S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih (ob 17.00) bodo 
sodelovali: koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak, Tone Gnidovec, s. Marina Štremfelj, Gabriel 
Kavčič, s. Anja Kastelic, Ervin Mozetič in p. dr. Igor Salmič. V kratkih govorih, svetovalnici 
in pogovorih bodo sodelovali še drugi duhovniki, redovniki, redovnice in laiki. Vsak dan 
bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer med 22. in 24. uro. 
Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na spletni strani Radia Ognjišče. 

V času misijona bo od ponedeljka do sobote sveta maša ob 19.00. Vsak večer ob 20.00    
bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali poslušalci.  

 

 

Vabljeni na poseben dogodek na Facebooku. 
 

Naslov dogodka je GREGOR ČUŠIN bere PASIJON. Sam dogodek bo na cvetno 

nedeljo, 28.3.2021 ob 20. uri.  

Gregor Čušin bo bral evangeljsko poročilo, prepleteno z odlomki iz romana »Zadnja 

skušnjava«.  

 

Povezava: https://fb.me/e/677zswx1n 
 

https://fb.me/e/677zswx1n

