
 
 
 
 

                   

                                                 

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                       

                                                                       26. maj 2019 

                             

NEDELJA 6. VELIKONOČNA                  

26.05.  
 

7.00     za farane 

8.30     na Pernovem   za +Ano, Antona in Jožeta Veber 

10.00   za +Viktorja in Dragico Kapitler, obl.  

Ponedeljek PROŠNJI DAN                                   

27.05.                 9.00     na Gori    za +Faniko in Valentina Reher  

19.00   za +Franca in Jožefo Veber                

Torek PROŠNJI DAN                            

28.05.        8.00     na Pernovem   za +Franca in Vero Majer  

19.00   za +Alojza Pogladič in starše Florjanc  

Sreda PROŠNJI DAN                                   

29.05.                                 19.00   za +Franca Volf in vse Mrakove, obl.  

Četrtek GOSPODOV VNEBOHOD         

30.05.           7.00     za +Jožefo Verdel       

17.30     na Pernovem   za +Jakoba Grobelnik, obl.                   

19.00   za +Ivico, Geliko in Ivana Videnšek  

Petek Obiskanje Device Marije                                         

31.05  19.00   za +Ivana in Danijela Kugler, obl.         

Sobota Justin                           

01.06.          7.00     za +Marijo Šanca                             

NEDELJA 7. VELIKONOČNA 

02.06.  
 

  

7.00     za farane 

10.00   SLOVESNOST  PRVEGA  SV. OBHAJILA   

            maša za rajne Tomanove iz Zavrha  
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Jn 14,23-29  

PO NAS NAJ SE SLIŠI OČETOVA BESEDA 

 

Jezus v Janezovem evangeliju pravi: »Beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal« (Jn 

14,24). Če želimo biti oznanjevalci, če želimo, da imajo naše besede avtoriteto, moramo izgovarjati tiste, ki 

so nam bile podarjene, besede razodetja, ki so prekvasile najprej nas same in tako naša govorica ostaja 

povezana s konkretno življenjsko izkušnjo, in razumljivejša človeku, ki ga nagovarjamo.  

Kako lahko nagovorimo človeka v družbi, ki je izrazito nezaupljiva do kakršne koli predstave o razodetju? 

V naši družbi za edino pristno velja beseda, ki jo govoriš iz sebe, iz lastne izkušnje. To je družba, ki po eni 

strani hrepeni po poučevanju, po drugi strani je do vsakega poučevanja izjemno oprezna, še posebej, kadar 

prihaja s strani Cerkve. Naš prvi izziv je torej takšen: Kako smo lahko občestvo, ki želi nagovoriti druge, če 

že sama misel na to, da bi kdor koli kogar koli kar koli učil, velja za vsiljevanje mnenja?  

Pogosto slišimo, da tiči vzrok krize vernosti v Evropi v sekularizaciji. Ob bolj natančni analizi pa se zdi ta 

členitev preveč preprosta. Še vedno vladata velika lakota po Bogu in hrepenenje po razodetju. Ljudje si 

srčno želijo, da bi jim bil razodet smisel njihovega življenja, če jim ga le razodene kdor koli drug, ne pa 

krščanski učitelj. Knjigarne so polne knjig o okultizmu, čarovništvu, astrologiji, obiskovalcih iz vesolja, o 

vzhodnih religijah. Vendar je ta lakota po znanju ločena od procesa razmišljanja, razpravljanja, ugibanja, 

oblikovanja čuta za skrivnostno. Končno moramo spoznati, da ta razkol globoko razdvaja tudi samo Cerkev.  

Eden izmed temeljnih izzivov nas vseh je naučiti ljudi, da bi uvideli, kako razmišljanje sodi k našemu 

zaznavanju Božjega razodetja. Dialog in nestrinjanje, razprava in debata, vse to so načini, kako na ljubeč 

način sprejemamo resnico, ki nam je dana od Boga.  
Po: papež Frančišek, svetovno srečanje mladih, Rio de Jeneiro, 2013 

 

 

 

 

 

Tolažnik pa, Sveti Duh,  
ki ga bo Oče  

poslal v mojem imenu,  
vas bo učil vsega  
in spomnil vsega,  

kar sem vam povedal.  
Mir vam zapuščam,  
svoj mir vam dajem.  
Ne dajem vam ga,  
kakor ga daje svet.  
Vaše srce naj se  

ne vznemirja in ne plaší.  
Slišali ste, da sem vam 

rekel:  
»Odhajam in pridem k vam.« 

Če bi me ljubili,  
bi se razveselili,  

da grem k Očetu,  
saj je Oče večji od mene. 

 
(Jn 14,26–28) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* V četrtek, 30. maja, bo po večerni maši kratek sestanek za starše prvoobhajancev.  

V soboto, 1. junija, pred slovesnostjo prvega sv. obhajila, pa bo ob 10. uri spoved za 

prvoobhajance. Povabljeni ste k spovedi tudi njihovi starši. Za vas bo tukaj upokojeni 

duhovnik iz Doma sv. Jožefa, g. Tone Šeruga.   

 Obenem bodo tudi kratke vaje za slovesnost naslednjega dne.  

 

 

* Duhovniški oktet OREMUS, ki združuje duhovnike ljubljanske in novomeške 

škofije, vabi na letni koncert, ki bo v nedeljo, 9. junija, ob 19.00 v baziliki                 

v Petrovčah.   

Z letnim koncertom se vedno želijo zahvaliti Bogu za svoj duhovniški poklic, Mariji za 

varstvo in pomoč ter izkazati čast naši domovini Sloveniji.  

 

 

* V soboto, 15. junija, bo 51. narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših      

na Brezje. – Spored:  

9.00    molitev rožnega venca in petje 

10.00    slovesna romarska sv. maša (vodi mariborski nadškof Alojzij Cvikl) 

13.30    večernice s petimi litanijami  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


