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V TEDNU OD 26. OKTOBRA DO VKLJUČNO 1. NOVEMBRA                         

BODO POLEG DRUGIH DAROVANE NASLEDNJE NAROČENE SVETE MAŠE:  

 

- za +Franca Tkavc, osmina  

- za +Avgusta in Amalijo Pečnik ter družini Pečnik in Štamol  

- za +Franca in Julijano Špeglič ter sorodnike  

- za vse naše rajne  

 

 

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

 

 

Kot veste, v tem času lahko vsak duhovnik mašuje samo privatno, brez navzočnosti 

vernikov. Tako tudi za praznike vseh svetnikov in naših rajnih ne bo javno darovanih 

svetih maš po cerkvah. Spomnili pa se bomo naših pokojnih z osebnimi obiski grobov. 

Naj ne bi bile na pokopališčih samo lepe ikebane in sveče, ampak prižgimo v svojih 

srcih hvaležnost in vero v Boga, ki našim sorodnikom in znancem, ki so že odšli, 

zagotavlja srečno večnost pri sebi.  

 

V nedeljo, na praznik vseh svetih, se ne bomo mogli zbrati na obeh pokopališčih k 

skupni molitvi, ampak bom sam, »privatno« , ob 10. uri prišel k pokopališkemu križu in 

blagoslovil grobove. Ne bomo smeli biti tam v skupini, vsak pa je lahko pri grobu 

svojih sorodnikov.  

 

 

VABIM VAS, DA PRAZNIK VSEH SVETIH SPREMLJATE TUDI OB BOŽJI 

BESEDI TEGA DNEVA IN RAZMIŠLJANJU, KAR BO OBJAVLJENO V 

PRIHODNJEM TEDNU.  

                                  

                



 

30.  NEDELJA MED LETOM – ŽEGNANJSKA  (25. 10.)    
          

 

EEvvaannggeelliijj  
 

LJUBI BOGA IN SVOJEGA BLIŽNJEGA 

Iz svetega evangelija po Mateju  

Tisti čas so farizeji slišali, da je Jezus saduceje prisilil k molku, in so se zbrali na 
enem kraju. Eden izmed njih, učitelj postave, ga je preizkušal z vprašanjem: 
»Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?« Rekel mu je: »Ljubi Gospoda, 
svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in 
prva zapoved. Druga pa je njej enaka: Ljubi svojega bližnjega kakor samega 
sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.« 

 

 
Mt 22,34–40 

KDOR GOREČE LJUBI BLIŽNJEGA, GOREČE LJUBI BOGA 

 

V današnjem času, ko tako tečemo drug mimo drugega, ker se nam mudi, da bi čim več zaslužili, čim več 

imeli, da bi iz življenja čim več iztisnili, veliko govorimo o ljubezni do sočloveka, ki pa nam največkrat ostane 

tujec. Tudi Jezus je govoril o ljubezni. Dejal je, da se ljubezen pokaže s tem, da za sočloveka kaj žrtvujemo. Če 

je treba, tudi svoje življenje. To je rekel in z dejanjem tudi pokazal. Svoje trdoglave učence je prepričeval, da 

morajo tudi oni tako delati, če hočejo, da bodo ljudje verjeli njihovim besedam. 

Ljubezen do Boga in do bližnjega je postala osrednja zapoved, bistvo Jezusovega nauka in krščanstva. Pomen 

te zapovedi so poznali že v stari zavezi, posebno pismouki. Toda rajši so se spuščali v drobnarije in izdelali 

številne moreče predpise. Tudi mi, ki nam sveti zgled darujoče ljubezni našega velikega brata Jezusa in nas 

krepi njegova milost, se radi zatekamo k manjšimi in lažjim »zapovedim«: da se postimo, da molimo, da 

hodimo k maši, da opravljamo pobožnosti prvih petkov, da od časa do časa prižgemo svečko pred kipom 

Marije, in mislimo, da smo kristjani najvišjega razreda! Doma pa se morda vrstijo prepiri, zanemarjamo vzgojo 

v družini, odnos z zakoncem, slabo skrbimo za vsakdanje potrebe, morda opravljamo, obrekujemo, a vse to nič 

ne vznemirja naše vesti. »Hinavci!« je zagrmel Jezus na farizeje. »Bogu dajete drobtinice, glavnega pa mu ne 

daste – svojega srca.« Ta opomin bi zaslužili tudi vsi mi. 

Pa bo kdo rekel: po moje je edino pomembno to, da si dober in pošten, da nikomur ne delaš krivice. To je 

polovica največje zapovedi in tako ravnanje je pravilno, vendar mora najti hrano in oporo v njeni drugi polovici 

– ljubi svojega Boga z vsem srcem. Če ne priznam Boga nad seboj, ki mi daje pravo modrost, ki mi pravi, da je 

on naš skupni Oče in da smo zato vsi ljudje med seboj bratje, bom prej ali slej doživel razočaranje nad ljudmi. 

Vabi nas k pobožnosti darovanja, ki dviga naš pogled kvišku in ga razširja k sočloveku. 
Po: S. Čuk, Misli srca 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Danes je žegnanjska nedelja, ko se 

spominjamo posvetitve naših cerkva. 

To so sveti prostori, saj smo tu priče 

Jezusovemu darovanju pri sveti 

maši. Tu prejemamo Jezusa v sveti 

evharistiji. V cerkvi je podeljenih 

večina zakramentov. 

Zahvalimo se torej danes Bogu za 

našo cerkev, pa tudi za vse cerkve 

sveta, kjer se lahko mi, njegovi 

učenci, vselej srečujemo z njim.  
 

Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto A 
 

http://www.lemont-svs.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovani! 

Rad bi vam ponovil, kar sem zapisal prejšnji teden.  

Svete maše, ki ste jih naročili, bodo darovane na tisti dan, kot je bilo dogovorjeno. 

To in še kaj drugega bo objavljeno vsako soboto na naših oznanilih na internetni 

strani Krajevne skupnosti Galicija (galicija.si). Priporočam vam, da ta oznanila 

spremljate, in se obenem zahvalim, da nam je to objavljanje že kar veliko let 

omogočeno.   

Če kdo želi mašo, ki jo je naročil, prestaviti na poznejši datum, naj me pokliče, da 

se dogovorimo. Maše lahko naročate tudi za naprej.   

Kdor želi prejeti sveto obhajilo, lahko pride na soboto ob 10. uri v kapelo                

v župnišču.   

V župnišču me lahko najbolj zagotovo dobite ob sobotah dopoldne. Takrat lahko 

naročniki tudi dobite Družino in Ognjišče. Na razpolago je že stenski Marijanski 

koledar (2.50 €) in Družinska pratika (6.50 €).  

Kadarkoli sem dosegljiv na telefonski številki 041 556 751.  

 

Molimo drug za drugega. Vsak dan vam bom pri maši v mislih posredoval božji 

blagoslov. 

V upanju, da bo kmalu bolje, vas vse lepo pozdravljam!                                      

                                                                               Janko, župnik  

 

 

 


