
 

            ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                                  28. junij 2015  

 

 

NEDELJA 13. MED LETOM       

28.06.  

 

ob 7h     za farane                                                                        
ob 8.30   na Pernovem  za +Alojza in Terezijo Ježovnik 
ob 10h    za +Marijo Veber, obl.                     
ob 16h    v celjski stolnici – mašniško posvečenje  

                                            p. Danija Golavška  

Ponedeljek PETER in PAVEL, apostola                        

29.06.                 ob 17.30   na Pernovem    za +Pavlo in Janeza Siter            
ob 19h   za +Ano Reher, obl.  

Torek Prvi mučenci rimske Cerkve                  

30.06.          ob 7h     za +Antona Žgank                       

Sreda Estera                                                       

01.07.                                                   ob 7h     za +Konrada Kugler   

Četrtek Ptujskogorska Mati božja    

02.07.           ob 7h     za +Antona Dušak      

Petek Tomaž, apostol                                                                                                        

03.07. ob 19h   za +Boštjana Vozelj, obl.  

Sobota Urh                                            

04.07.          ob 7h     za +Sonjo, Katarino in Pavlo Rožič, obl.  

NEDELJA CIRIL IN METOD, slovanska apostola  

05.07. 

 
  

ob 7h     za farane                                                                        
ob 8.30   na Pernovem  za +Janija Podmiljšak in starše  
ob 10h    za +Berto Pečnik in njene starše            
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Prime deklico za roko  
in ji ukaže: »Talíta kum« – 

kar pomeni:  
»Deklica, rečem ti, vstani!«  

In deklica je brž vstala  
in hodila; imela je namreč  

dvanajst let.  
Obšla jih je silna groza. 
In ostro jim je zabičal,  
naj tega nihče ne zve;  

in rekel je, naj ji dajo jesti.  
 

(Mr 5,41–43) 

Hvaljen bodi, moj Bog,  
da si me osvobodil malikovanja. 
Podarjaš mi milost,  
da molim le tebe  
in ne umetnih bogov. 
Osvobajaš me ideologij,  
ki služijo same sebi,  
in predstav, ki so izmišljene,  
in virtualnega sveta,  
ki se razglaša za resničnost.  
Vem, da nisi Bog mrtvih,  
ampak živih.  
Hvaljen bodi, moj Bog,  
ki si me rešil iz smrti! 
Amen. 

P. Claudel 



 
 
 

 
 
 

Mr 5,21–43 

JE PRIŽIGANJE SVEČE V CERKVI MAGIJA? 
 

Bolni ženi, ki si je mislila »Tudi če se dotaknem le 
njegove (Kristusove) obleke, bom rešena« (Mr 
5,28), bi lahko očitali praznoverje ali magijo. Ali ni 
magija obnašanje ljudi, ki menijo: »Če bom dal 
določen kamen na bolečo roko, me ta ne bo več 
bolela?« Taki ljudje pričakujejo rešitev od kamna ali 
kakšnega drugega predmeta, ne pa od Boga, in 
torej zapadejo grehu malikovanja. Kje je meja med 
vero in magijo? Vzemimo primer. V zadnjem času v 
več naših cerkvah ljudje prižigajo svečke. Marsikdo 
tudi čez dan obišče cerkev, prižge svečko ter tam 

postoji za kratek čas. Je to dejanje vere ali je magija? 
Evangelijsko ženo je rešila vera, s katero se je dotaknila Jezusove obleke, in njena ponižnost, ko 
si ni upala dotakniti Jezusa, ampak ga je imela za tako svetega, da je menila, da je dovolj, če se 
dotakne obleke. Ni je rešil dotik, ampak vera, s katero se je dotaknila Kristusa, saj ji je Jezus 
rekel: »Hči, tvoja vera te je rešila«. 
Podobno lahko presojamo prižiganje sveč v cerkvi. Če ljudje to delajo z zaupanjem v Boga, je to 
dejanje vere in izraz ponižnega zaupanja. Ta dejanja lahko postanejo podobna drži stotnika, ki je 
»padel k Jezusovim nogam« in ga prosil za ozdravljenje hčerke. Vera ponižno prosi: »Gospod, 
če hočeš, me moreš uslišati.« Držo vere lahko strnemo v besede: »Zgodi se tvoja volja.« 
Nasprotno pa magijo lahko strnemo v besede: »Zgodi se moja volja!« Dam si kamen na boleče 
mesto in moram ozdraveti! Vera osvobaja, magija  zasužnjuje. 
Pomislimo samo na razne verige pisem: »Če ne boste poslali tega pisma desetim ljudem, vas bo 
zadela nesreča!« Dejstvo je, da Cerkev spoštuje molitve in zunanje oblike pobožnosti vernikov, ki 
jih izražajo tudi s preprostimi dejanji: poljub svetih podob ali križa (veliki petek); prižiganje sveče 
7 Če so izraz zaupanja v Boga, smo lahko prepričani, da ta vera zdravi bolezni na duši in na 
telesu. 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 
 
 
 

DANES JE V CELJSKI STOLNICI PREJEL MAŠNIŠKO POSVEČENJE  
NOVOMAŠNIK IZ NAŠE ŽUPNIJE – MINORIT p. DANIJEL GOLAVŠEK. 
 

Več o letošnjih novomašnikih lahko preberete v zadnji številki Družine 

in v naših oznanilih prejšnje nedelje. 


