
 

 

            ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                                26. januar 2014  
 
 
 

NEDELJA 3. MED LETOM – nedelja Svetega pisma              

26.01.     

 

ob 7h      za farane  
ob 8.30    na Pernovem  za +Antona, Ano in Jožeta Veber 
ob 10h    za +Jožeta Pohole, obl.,                                
               njegove starše in Marjana Zagorec  

Ponedeljek Angela Merici, ustanoviteljica uršulink                                                     

27.01.                 ob 18h    za +Ivanko Žolnir, 30. dan                 

Torek Tomaž Akvinski                                                             

28.01.             ob 7h      za +Jožefo in Alojza Podlesnik            

Sreda Konstancij                                                                    

29.01.              ob 7h      za rajne starše Cvetko in Šetina    

Četrtek Martina                                                                           

30.01.                  ob 17h    na Pernovem  za +Marijo Štefančič, osmina  

Petek Janez Bosko                                                                          

31.01. ob 18h    za +Avgusta Brežnik, 30. dan  

Sobota Brigita Irska                                                    

01.02.          ob 7h      za +Jožeta Podpečan, obl.         

NEDELJA JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA                     

02.02. 

 
  

ob 7h      za farane  
ob 8.30    na Pernovem  za +Leopolda Koštomaj, 30. dan   
ob 10h    za +Franca Kušar, obl.                                 

 
 



            
             
                * Naš cerkveni mešani pevski zbor vabi na DOBRODELNI KONCERT ,            
ki bo v nedeljo, 9. februarja, ob 15. uri v POŠ Trje. – Vstopnina (10 €) bo namenjena  
za obnovo orgel v župnijski cerkvi.   
                                      
*************************************************** ************** 
          
  MISLI OB 3. NEDELJI »MED LETOM« (tudi nedelja Sv. p isma)                       
                                                           
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
O Gospod, stori, da bi vsak človek na svetu poznal Sveto pismo. 
Vzbudi v ljudeh lakoto po tvoji Besedi. In daj, da postane naš vsakdanji kruh. 
Da bi vsi, ki znajo brati, spoznali evangelij z lastnimi očmi. 
Tisti, ki ne znajo brati, pa naj srečajo druge, ki jim ga bodo brali! 
Toda predvsem – ko bodo ljudje poznali tvojo voljo, te prosimo samo za to, 
da bi se izpolnila, in za njeno uresničitev porabi nas! 
                                                                                                           Amen. 
 

                                                                                                             Mati Terezija, Bog ljubi danes po nas 
 

 
 

Mt 4,12–23 
SPREOBRNITE SE,  

KAJTI NEBEŠKO KRALJESTVO SE JE PRIBLIŽALO  
 

V današnji Božji besedi gre za skrbno pretehtane besede in izraze. Vsaka ima svoje bogastvo. 
Janez v prvem delu tako podaja roko Jezusu, skoraj kot bi mu hotel reči: »Sedaj oznanilo 
kraljestva zadeva tebe; tvoja naloga je.« In Jezus je začel oznanjati na meji ozemlja, ki ga je 
upravljal Herod; tisti, ki bo sodeloval pri njegovem trpljenju. 
Jezusova prednostna naloga je torej oznanjevanje. Jezus je v skladu z izvirnim pomenom 
besede predstavljen v drži glasnika, ki razglaša nekaj novega, ki posreduje prvo oznanilo. To 
je pomembno za nas, ki moramo oznanjati v sekulariziranam svetu; kako pomembno je 
razumeti, v kakšnih okoliščinah se uresničuje Jezusovo »oznanjevanje«. Ni tako kot Krstnik 
»glas vpijočega v puščavi«, ampak je pravi glasnik, ki prinaša sporočilo tja, kjer so ljudje. 
Tam si išče poslušalcev in nekega dne bo rekel svojim učencem, naj gredo, danes pa to govori 
nam. 
Oznanilo je isto, kot ga je oznanjal Krstnik, ki pa se je omejil zgolj na »Spreobrnite se« in 
torej na predstavljanje kraljestva kot prihoda za dokončno sodbo. Tudi Jezus začenja s 
»Spreobrnite se!«, z besedo, ki je zelo globoka. Njen temeljni pomen je obrniti se naokrog, 
obrniti se nazaj, ker pot, po kateri hodijo, vodi daleč od kraljestva. Kraljestvo pa se je 
približalo, je tukaj, vendar ni tam, kamor gredo. Zato se  morajo spreobrniti, obrniti se nazaj, 
če ga hočejo srečati, videti, ga narediti za svoje. Božje kraljestvo je tam, kjer je nekdo, ki 
izpolnjuje Božjo voljo, ki izpolnjuje vso pravičnost. Takšen je Jezus. Spreobrniti se torej 
pomeni srečati se z njim, sprejeti ga in vstopiti v občestvo z njim. 
Jezus tako kraljestva ne vidi samo kot dogodek (kot to vidi Krstnik), ki sodi človeka, ampak 
kot zelo pozitivno in osvobajajočo resničnost.  

Po: M. Galizziju 


