
 

               ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                            27. oktober 2013  
 
 

NEDELJA 30. MED LETOM – ŽEGNANJSKA  (vrnitev na sončni čas) 

27.10.     

 

ob 7h      za farane  
ob 8.30    na Pernovem   za +Anico, Verico in Franca Šuper     
ob 10h    za +Katarino in Pavla Rožič           

Ponedeljek Simon in Juda Tadej, apostola                                                            

28.10.                 ob 18h  (!)    za +Marijo Verdev, obl.                    

Torek Mihael Flua                                                                   

29.10.             ob 7h      za +Pepija Verdel             

Sreda Marcel                                                                          

30.10.     ob 7h      za +Pepija Grebovšek                           

Četrtek Volbenk                                                                                                                                         

31.10.                  ob 7h      za +Velentina Reher                        

Petek V S I    S V E T I                                                                                                                                                                               

01.11 ob 7h      za +Jožico in Romana Vipavc in vse Počenove  
ob 10h    za +Franca in Julijano Špeglič ter sorodnike  
ob 14h    za vse rajne – nato molitve na pokopališču  
               ob 17h   rožni venec za rajne    

Sobota SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH     (VERNE DUŠE)                   

02.11.          ob 7h      rožni venec, potem maša za r. dušne pastirje v župniji   
ob 9h  (!)  na Pernovem  za +Stanka in Nežo Hriberšek 
ob 10h    za +Jožefo in Franca Pohole, obl.    

NEDELJA 31. MED LETOM – ZAHVALNA   

03.11. 

 
  

ob 7h      za farane  
ob 8.30    na Pernovem  za +Franca Pečnik (Krušjek), obl.  
ob 11h    na Gori   za +Draga Kundih        



 
 
* Od danes dalje bodo večerne maše ob 18. uri. Tudi verouk za 3. razred ob 
ponedeljkih bo eno uro prej – ob 16.45. V tem tednu ga seveda ni, ker so počitnice.  
 
* Za zahvalno nedeljo bomo pripravili cerkev na tak način kot že zadnja leta. Pri 
stranskem Marijinem oltarju bo razporejeno vse tisto, kar boste prinesli kot znamenje 
svoje hvaležnosti za božje darove in sadove svojega dela v letošnjem letu. Vsak dan se 
nam preko medijev razkrivajo hude stiske nekaterih družin, ki že nimajo kaj jesti. Zato 
priporočam, da med tednom pripeljete razno hrano, ki ni hitro pokvarljiva. Vse bo 
potem odpeljano na Karitas. Kdor želi, lahko v ta namen daruje tudi denar. Tako 
zahvalna nedelja ne bo le simbolična, ampak konkretno dejanje hvaležne dobrote.  
 

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

MISLI OB PRAZNIKU VSEH SVETIH IN SPOMINU NA NAŠE RA JNE  

 

                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 

Misel na smrt nas spominja, da je naše življenje minljivo. 
Takšni, kot smo, ne bomo večno živeli. Umrli bomo. 
Verujemo pa v večno življenje, v življenje po smrti. 
Življenje po smrti ni preprosto nadaljevanje tega 
življenja. To je življenje, v katerem bodo uresničena vsa 
naša hrepenenja, eno samo življenje trenutka. Večno 
življenje se ne meri po zemeljskih merilih, to je življenje 
čiste sedanjosti. 
Švicarski terapevt C. G. Jung meni, da lahko samo tisti, 
ki veruje v večno življenje, živi to zemeljsko življenje v 
polnosti. V sestavku o duši in smrti piše, da življenja po 
smrti ne moremo dokazati. Vendar modrost naše 
duševnosti kaže na to, da s smrtjo ni vsega konec, ampak 
nas čaka nekaj, kar presega vse naše predstave o 
življenju.  
Kdor ne posluša svoje duše in živi mimo nje, zboli. 
Trdno se mora oprijeti tega, kar ima. Oklepa se svojega 
premoženja, svojega zdravja, svojega Jaza. Toda če stvari 
ne moremo spustiti, če se ne moremo osvoboditi, se ne 
moremo preroditi.  
Vera v večno življenje je zato po Jungu pogoj, da tukaj in 
zdaj živimo v polnosti, sproščeno, hvaležno uživamo in 
znamo tudi spustiti, kar nam je podarjeno.  
Če se Bog rodi v nas, se razjasnijo vse misli, ki so kalile 
Božjo pramisel v nas: »Nisem v redu. Z menoj ne more 
nihče vzdržati. Vse delam narobe…« Skozi mnoga 
rojstva naj bi se vedno bolj bližali v pravo, enkratno 
življenje, ki nam ga je Bog namenil. In naša resnična 
podoba naj bi po mnogih rojstvih postajala vedno 
jasnejša v nas in po nas v tem svetu.  

Anselm Grün 
 


