
 
 
 
 
 

                   

                                               

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                    24. oktober 2021 

          

            
 

NEDELJA 30. MED LETOM – MISIJONSKA                      

24.10.  
 

                              

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem  za +Alojza in Terezijo Ježovnik, obl.  

10.00   za +Franca in Silvo Pečnik, obl.  

Ponedeljek Darinka – Dan suverenosti                   

25.10.                 15.00   pogreb in maša za +Alenko Arh   

19.00   za +Franca Verdel                

Torek Lucijan                                         

26.10.        19.00   za vse rajne Videnškove                           

Sreda Sabina                                             

27.10                                                    19.00   za +Zofijo Novak                                              

Četrtek Simon in Juda Tadej, apostola            

28.10.         8.00    na Pernovem  za +Avgusta in Amalijo Pečnik  

                                        ter rodbini Pečnik in Štamol  

Petek Mihael Rua                                         

29.10.  19.00   za +Marijo in Blaža Verdel, obl.                  

Sobota Marcel                                         

30.10.          8.00     za +Marijo Stopar                           

NEDELJA 31. MED LETOM – ŽEGNANJSKA    (VRNITEV NA SONČNI ČAS)                

31.10.  
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   v dober namen     

10.00   za rajne Pliberšek, Cokan in Bürgin  
 

 



 
 
 

 

 

30. NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA                         
 

  
 

 

EEvvaannggeelliijj  
 
 
 
SLEPI PROSI JEZUSA, DA BI SPREGLEDAL 
 
Iz svetega evangelija po Marku  
 

Tisti čas je Jezus prišel v Jeriho. Ko 
je s svojimi učenci in s precejšnjo 

množico odhajal iz Jerihe, je slepi 
berač Bartimáj, Timájev sin, sedél 
ob poti. In ko je slišal, da je to 
Jezus Nazaréčan, je začel vpiti in 
govoriti: »Jezus, Davidov sin, usmili 
se me!« Mnogi so ga grajali, naj 
umolkne, on pa je še glasneje vpil: 
»Davidov sin, usmili se me!« Jezus 
je obstal in rekel: »Pokličite ga!« 

Poklicali so slepega in mu rekli: »Le 
pogum, vstani, kliče te!« Odvrgel je 
svoj plašč, skôčil pokonci in pohítel 
k Jezusu. Jezus ga je vprašal: »Kaj 
hočeš, da ti storim?« Slepi mu je 
dejal: »Rabuní, da bi spregledal!« 
Jezus mu je rekel: »Pojdi, tvoja 
vera te je rešila!« Takoj je 
spregledal in šel po poti za njim. 

 
 
  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naj bo današnja nedelja obogatena z molitvijo za 

nas, naše najbližje, za znance in prijatelje, posebej 

pa še za brate in sestre v daljnih deželah, ki Jezusa 

še ne poznajo. Prosimo ga za misijonarje in nove 

misijonske poklice. Dodajmo pa še prošnjo za to, 

da bi še mi kaj storili za misijone, da bomo tudi mi 

pripomogli k širjenju Jezusovega evangelija, k 

čemur smo poklicani že po svetem krstu.  

 

 

Razumem te, moj Jezus. 

Pogledal si iz vekov veke  

in videl množice neštete  

brez krsta, Cerkve, brez Boga.                                                                        

A kri je tvoja tekla iz stotero ran,  

od neizmernosti muk obdan,  

umiral si za vse ljudi. 

 

Zdaj vem: ti hočeš, da te vsi spoznajo,  

in tisti, ki te že imajo,  

te nesti morajo drugam – v dežele daljne, nepoznane … 

Za vse ljudi, za vse ljudi, je tekla tvoja kri. 

 

Tvoj klic, trpeči »Žejen sem!« do dna srca mi sega … 

Gospod, če meni dal si piti,  

 

da tvojo Božjo luč spoznavam  

in v žaru tvoje sreče plavam,  

ne bom li toliko plemenita, da bom delila srečo svojo  

in jo trosila med ljudi, v katerih Božje sreče ni? …. 

 

Te hočem, hočem, moj Gospod. 
                                                                                                                                                  Po: T. Kompare, Bogoslužno leto B 

 

 

 

 

 


