
 
 
 
 
 

                   

                                                 

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                       

                                                                     28. april 2019 

                

                

NEDELJA BELA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA                            

28.04.  
 

7.00     za farane 

8.30     na Pernovem   za oba rajna Jožeta Pečnik  

10.00   za +Adolfa in Marijo Veber, obl.               

Ponedeljek Katarina Sienska, sozavetnica Evrope             

29.04.                 19.00   za rajne Pliberšek, Cokan in Bürgin  

Torek Pij V.                                   

30.04.        7.00     za +Konrada in Anico Kugler, obl.     

Sreda SV. JOŽEF DELAVEC – PRAZNIK DELA     

01.05.                      
 
ZAČETEK 
ŠMARNIC                

7.00     za +Marijo Ograjenšek  

8.30     na Pernovem  za +Jožefo in Martina Golavšek, obl. 

10.00   za rajne Matkove, obl.                                      

Četrtek Atanazij                  

02.05.           19.00   za +Avgusta in Frančiško Čretnik                    

Petek Filip in Jakob ml., apostola – prvi petek                       

03.05  19.00   za +Marjano Podvršnik                 

Sobota Florijan – prva sobota                 

04.05.          19.00   za +Marico in Martina Volf         

NEDELJA 3. VELIKONOČNA                 

05.05.  
 

  

7.00     za farane 

8.30     na Pernovem   v dober namen    

10.00   za +Martina Golavšek in rajne Ožbelakove       
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Jn 20,19–31 

MIR VAM BODI 

 

Dvakrat zapovrstjo zaželi vstali Kristus svojim učencem mir (v Jn 20,19 in 20,21). To je nenavadno. 

Evangelist Janez naniza v tej sceni na velikonočni večer, kar se je zgodilo pri evharističnem slavju prvih 

kristjanov. Škof je vsako slavje namreč odprl s pozdravom: »Mir vam bodi!« in vsi verniki so vedeli, da 

je sedaj med njimi sam Vstali. Prav on jim bo sedaj govoril in jim izkazal ljubezen do konca, ki se je 

uresničljiva v njegovi smrti in vstajenju. Besede Janezovega evangelija so tako besede samega vstalega in 

poveličanega Gospoda. Te besede je govoril svojim učencem, preden je šel k Očetu; iste besede sedaj 

govori nam. To so besede ljubezni, ki izničijo mejo smrti, povezujejo nebo in zemljo. 

Vstali zveličar nam ne govori samo takrat, ko smo zbrani za lomljenje kruha, ampak nam pokaže tudi 

svoje ranjene roke in stran. S prebodenimi rokami nam želi povedati, da je šel s svojimi rokami za nas v 

ogenj, da je storil to za nas – in da ima vedno nad nami svojo roko. Rane, ki so prebodle naše roke, je 

nosil za nas:  

 te rane na rokah nas spominjajo na vse udarce, ki smo jih dobivali od drugih;  

 na roke, ki so se nas oprijele in nas niso izpustile; 

 ki so nas pritisnile ob tla, nas tiščale k tlom, nas ranile;  

 naše roke so ranjene tudi takrat, ko nas kdo zavrne in noče sprejeti naše roke. 

V vsaki evharistiji lahko izkusimo, da je Jezus vzel naše rane nase in jih je vtisnil v svoje roke. V 

budizmu pomenijo odprte roke, da Buda ni obdržal nobene skrivnosti zase. Tako tudi Jezus s svojimi 

rokami pričuje, da nam je vse razodel: ko nam v evharistiji pokaže svoje roke, nam želi povedati, da smo 

njegovi prijatelji. 
                                                                                                                                                                                                            Po: A. Grun, Izkusimo velikonočno veselje 

 

 

Čez osem dni so bili  
njegovi učenci spet notri  

in Tomaž z njimi.  
Jezus je prišel pri zaprtih vratih,  

stopil mednje in jim rekel:  
»Mir vam bodi!«  

Potem je rekel Tomažu:  
»Polôži svoj prst sem  
in poglej moje roke!  
Daj svojo roko in jo  

polôži v mojo stran in  
ne bodi neveren, ampak veren.«  
Tomaž mu je odgovóril in rekel:  

»Moj Gospod in moj Bog!«  
Jezus mu je rekel:  

»Ker si me videl, veruješ?  
Blagor tistim, ki niso videli,  

pa verujejo!« 
 

(Jn 20,24–29) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIVLJENJE JE LEPO 

 

Življenje je lepo, Gospod;  

in rad bi ga utrgal nekako tako, kot nabiramo cvetje v pomladnem jutru.  

Prav dobro vem, moj Gospod,  

da cvetje požene iz tal šele po koncu dolge zime, med katero je vladala smrt.  

 

Oprosti mi, Gospod,  

da ne verujem dovolj v pomlad življenja,  

da se mi življenje prepogosto zdi kot dolga zima,  

ki ne neha žalovati za odpadlim listjem in cvetjem, ki ga ni … 

 

Vendar pa z vsemi močmi verujem v tebe, Gospod,  

toda ob tvojem grobu se spotaknem, čeprav vidim, da je prazen.  

In ko mi apostoli današnjih dni oznanjajo,  

da so te videli živega, sem kot Tomaž:  

čutim potrebo, da te vidim in da te otipam.  

 

Iz vsega srca te prosim, Gospod,  

daj mi dovolj zveste ljubezni,  

da bom upal v pomlad trdneje kot v zimo,  

da mi bo izza smrtnih senc velikega petka  

sijala vera v zmagoslavno jutro Vstajenja. 

 

Da, Gospod, življenje je lepo, kajti tvoj Oče ga ustvarja.  

Življenje je lepo, kajti ti nam ga znova daješ, ko ga izgubimo.  

Življenje je lepo, ker je to tvoje Življenje, darovano za nas. 
                                                                                                                                                                                                         Michel Quoist – Zakladnica molitve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* V sredo se začne majniška pobožnost – šmarnice. Posebej vabljeni otroci in 

njihovi starši. Razen ob nedeljah in kakšne nujne izjeme bo sv. maša s šmarničnim 

branjem vsak dan ob 19. uri (v sredo ne bo večerne maše, ker bodo tri maše dopoldne).  

 

* Z uvedbo praznika sv. Jožefa delavca vabimo na Jožefovem hribu nad Celjem 

še na drugi romarski shod, ki bo v sredo, 1. maja.  

Na ta dan obhajamo tri svete maše: 

 ob 8.00 - romarska sveta maša, 

 ob 10.00 - slovesna romarska, ki jo bo daroval Franc Rataj CM, h kateri 

so vabljeni tudi jubilanti okroglih obletnic porok od pet let naprej na vsakih pet, 

 ob 18.30.  

Vnaprejšnje prijave jubilantov niso potrebne, zadostuje, da se javijo pred mašo 

sodelavcem. Tudi na ta dan župnijski sodelavci radi postrežejo romarje, ki želijo 

okrepčila. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


