
 
 
 
 

                   

                

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                    28. oktober 2018 

                                                                     

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

28.10.  
 

ob 7h     za farane                              

ob 8.30  na Pernovem   za +Olgo Firšt in starše, obl.  

ob 10h   za +Ivana, Geliko in Ivico Videnšek   

Ponedeljek Mihael Rua                                    

29.10.                 ob 18h   (!)   za +Matevža in Frančiško Krajnc                 

Torek Marcel                        

30.10.         ob 7h     za +Ivana Čakš                                 

Sreda Volbenk – Dan reformacije                

31.10.                                                    ob 7h   za r. Štokova starša,hčerko Romanco ter Tomanove in Urbanove 

Četrtek V S I    S V E T I                                 

01.11.           ob 7h     za +Moniko Drev                                                                  

ob 10h   za +Franca in Julijano Špeglič ter sorodnike  

ob 14h   za vse rajne – nato molitve na pokopališču  

              ob 17h    rožni venec za rajne  

Petek SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH    (VERNE DUŠE) 

02.11. ob 7h     rožni venec in maša za rajne duhovnike v župniji 

ob 16.30   na Pernovem   za +Vero Majer, osmina 

ob 18h   za +Jožefo in Franca Pohole, obl.       

Sobota Viktorin Ptujski                                    

03.11.          ob 7h     za +Srečka Videnšek, obl.             

NEDELJA 31. MED LETOM – ZAHVALNA  

04.11.  
 

  

ob 7h     za farane                              

ob 8.30  na Pernovem   za +Silvo In Franca Pečnik, obl. 

ob 11h   na Gori   za +Draga Kundih in Maksa Krajnc  



 

 

 

                  30. NEDELJA MED LETOM    
 

 

 

                                                                                 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mr 10,46–52 

STOPITI IZ SLEPE ULICE ŽIVLJENJA 

 

Vsak izmed nas se lahko znajde v slepi ulici življenja, iz katere ne more več ven. Situacija, v kateri smo se 

znašli, je lahko tako brezupna in okoliščine tako težke, da enostavno obsedimo in pustimo, da nas nosi tok 

življenjskega minimalizma. 

Bartimej je eden izmed tistih, ki so ga okoliščine potisnile na rob družbe in v situacijo, iz katere kaže, da ne bo 

nikoli prišel. Slep je in beračiti mora za to, da nekako preživi. Ljudje so se navadili v njem videti nič več kot 

slepega berača, za katerega ni upanja. Ko nad ubogimi obupajo tudi drugi, je skoraj nemogoče, da bi tisti, ki 

trpi, ohranil upanje za spremembo na bolje. 

Ko je Batrimej slišal, da je šel skozi mesto Jezus, se je v njem prebudilo upanje. Slišal je, da je na tem svetu 

človek, ki je sočuten, mu je mar za vsakogar in da z upanjem in vero vrača zdravje bolnim. Skočil je pokonci, 

in ker drugega ni mogel, je začel vpiti za Jezusom. Ljudem, ki so ga poznali, se je njegov nenadni optimizem 

zdel neutemeljen. Po njihovem naj bo Bartimej realist, ki je sprejel svojo kruto usodo in živi od njihove 

miloščine, zato so ga skušali utišati. Vendar je imel Bartimej prav, da je vpil, da je opozoril nase, da je prišel 

ven iz nevidnosti. To je začutil tudi Jezus in doumel, da Bartimej lahko spregleda, ker je v njem upanje, vera. 

Pokliče ga k sebi in prisotna množica se spreobrne. Nenadoma se med ljudi naseli upanje in duh spodbude: 

»Zaupaj, vstani, kliče te!«. Bartimej resnično spregleda, ne samo zaradi svojega upanja, temveč tudi zaradi 

obujenega upanja drugih, ki mu pomagajo narediti korak naprej. 

Jezus tudi danes hodi skozi naša mesta v veri in upanju njegovih učencev. Njegovi učenci, tako kot množica, ki 

mu sledi v odlomku, so našli upanje, ki ni namenjeno samo njim, temveč vsem ljudem, posebej tistim, ki so se 

znašli v slepi ulici življenja. Ljudem mogoče ne moremo vrniti fizičnega vida, lahko pa jim vrnemo vidnost, 

pokončnost in upanje, ki so znamenja njihovega popolnega vstajenja v Kristusu. 
Po: radio.ognjisce.si 

 

 

 

 

 

 

 

 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.  

 

(Mr 10,49–52) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       DANES JE TUDI ŽEGNANJSKA NEDELJA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakaj žegnanjska nedelja? 

 

Vsaka posvečena cerkev 

(župnijska in podružnična) 

kot svoj lastni slovesni 

praznik praznuje obletnico 

posvetitve, slovesni praznik 

naslova (zavetnika) in 

godove tistih svetnikov ali 

blaženih, katerih posmrtni 

ostanki so shranjeni ali 

pokopani v cerkvi. 

Praznično opravilo ob 

takem prazniku sta maša in 

molitveno bogoslužje. 

Posvečena cerkev obhaja pravo obletnico posvetitve na sam 

dan posvetitve oz. na nedeljo prej ali pozneje, če je to ena 

izmed navadnih nedelj. Obletnica posvetitve cerkve se sicer 

obhaja na najbližji dan, ki ni praznik ali slovesni praznik. 

Tiste cerkve, ki obletnice posvetitve (več) ne poznajo, 

obhajajo obletnico posvetitve v nedeljo pred praznikom vseh 

svetih, torej na žegnanjsko nedeljo. Ta dan smejo za obletnico 

posvetitve izbrati tudi druge posvečene cerkve (zlasti 

starejše).  
Povzeto po: katoliska-cerkev.si 



 

 

OB SPOMINU NA NAŠE RAJNE   
 

 

 

 

Izguba je osamljena izkušnja. Je edinstvena in včasih zelo 

osebna. Pogosto je žalost težko deliti z drugo osebo, naj ti je 

še tako blizu. 

Drugi ljudje pogosto ne vedo, kako nuditi tolažbo. Tragičnost 

smrti vse zavije v žalost. 

Včasih so izrečene napačne reči. Dobronamerne besede lahko 

bolijo, opažanja, ki naj bi pomagala, lahko zvenijo 

nepremišljeno in površinsko. 

Ko žalujemo, potrebujemo čas. Skozi izgubo ljubljene osebe 

ne moremo hiteti nazaj v normalno življenje. V nekem smislu naša življenja ne bodo nikoli 

več normalna. 

Izguba bližnjega ni nekaj, kar bi preboleli na takšen način, kot si opomoremo po gripi ali 

vnetju ušesa. Namesto tega izguba postane del nas. Staramo se s svojimi veselimi in 

žalostnimi spomini na umrlega.  

Za spopadanje z žalostjo potrebujemo pomoč. Potrebujemo sočutje in razumevanje. A najbolj 

od vsega moramo vedeti, da obstajajo tisti, ki jim je mar. Potrebujemo ljubezen. Ljubezen 

bližnjih, pa tudi ljubezen Njega, ki je Ljubezen sama. 
 

                                                                                                                                                                                            Po: E. Storkey, Izgubiti otroka 
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*  Prihodnja nedelja bo zahvalna. Župnijsko cerkev bomo pripravili 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. Prosimo, da v petek med 17. in 18. uro (pred mašo) ali v soboto 

dopoldne pripeljete razno hrano, ki ni hitro pokvarljiva. Vse bo potem odpeljano na 

Karitas – za slovenske družine, ki so v stiski. Kdor želi, lahko v ta namen daruje tudi 

denar.   Ker bo na zahvalno nedeljo v župnijski cerkvi le ena maša, bomo isto ponovili 

še v prihodnjem tednu. – Tako zahvalna nedelja ne bo le simbolična, ampak konkretno 

dejanje hvaležne dobrote.   
 

 


