
 
 
 
 

                   

                

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                      29. oktober 2017  

  

NEDELJA 30. MED LETOM – ŽEGNANJSKA             

29.10.  
 

ob 7h     za farane  

ob 8.30   na Pernovem   za +Heleno in Majdo Duša, obl.  

ob 10h   za +Martina Rotar  

Ponedeljek Marcel                

30.10.                 ob 18h   za rajne Reherjeve                      

Torek Volbenk – Dan reformacije                                    

31.10.         ob 7h     za +Geliko in Ivana Videnšek ter sorodnike  

Sreda V S I  S V E T I                                           

01.11.                                                    ob 7h     za +Jožefo Lešnik in vse Jakačeve  

ob 10h   za +Franca in Julijano Špeglič ter sorodnike  

ob 14h   za vse rajne – nato molitve na pokopališču  

              ob 17h   rožni venec za rajne  

Četrtek 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 +Mirka Šuper, obl.              

ob 18h   za +Matevža in Frančiško Krajnc  

Petek Viktorin Ptujski – prvi petek                                                    

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

Sobota Karel Boromejski – prva sobota                

04.11.          ob 7h     za +Alojzijo in Ferdinanda Novak   

NEDELJA 31. MED LETOM – ZAHVALNA               

05.11 .  
 

  

ob 7h     za farane  

ob 8.30   na Pernovem   za +Antona Štefančič  

ob 11h   na Gori    za +Draga Kundih  



                      

                            

         OB EVANGELIJU DANAŠNJE NEDELJE                                                                                      

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mt 22,34–40 

ODLOČITEV ZA BOGA – ODLOČITEV ZA LJUBEZEN 

 

Vsak dan sprejemamo – zavedno ali nezavedno – odločitve za ljudi, za stvari in za poti, ki so nam pomembne. 

Pred odločitvijo je potrebno premisliti različne alternative. S tem je odločitev za nekoga ali za nekaj obvezno 

tudi odločitev proti vsem drugim alternativam. Ljudem 21. stoletja se je pogosto težko dokončno odločiti in se 

tako posloviti od vseh ostalih alternativ. Nadvse radi bi si pustili odprtih več poti. Tesaloničani so se, kot 

slišimo v današnjem drugem berilu, kljub velikim težavam odločili za Jezusovo pot. Očitno je Pavlu tako zelo 

uspelo prepričati občestvo s svojimi besedami in dejanji o življenjski poti s Kristusom, da jo je bilo 

pripravljeno sprejeti navkljub marsikaterim težavam. Očitno so bili njeni privrženci tako prepričljivi, da so bili 

s svojim načinom življenja in s svojo vero vzor drugim ljudem. Tako prepričani in prepričljivi glede določene 

odločitve smo lahko le, če nam je jasno, da je ta odločitev bistvenega pomena za naše življenje. Resnična in 

globoka odločitev za Boga, ki smo jo sprejeli v upanju in zaupanju, je odločitev za Boga, ki je življenje in nam 

podarja življenje.  

Odnos z Bogom je "celosten" le takrat, ko vključuje odnos s soljudmi. Ljubezen do Boga in ljubezen do 

bližnjega sta neločljivo povezani, kar vidimo tudi v evangeliju, ko farizerji sprašujejo Jezusa, katera je največja 

zapoved (osnovna zapoved) v postavi, Jezus pa povzame v dvojni zapovedi ljubezen do Boga in do bližnjega. 

V preprostem in jasnem odgovoru ne spomni na bistveno in osnovno le učenikov svojega časa, temveč tudi 

nas. V naše življenje nam je potrebno vključiti zgolj obe strani ljubezni kot celostno ljubezen – v naše srce, 

dušo in duha. In to ne zgolj v teoriji, temveč v dejanjih! Kot vemo, je ljubiti Boga in svet filozofsko-teoretsko 

vedno bolj preprosto kot zavestno posvetiti naš čas Bogu ali širiti po svetu našo ljubezen do njega, tako da se 

približamo ljudem v našem življenju z dobrohotnostjo, spoštovanjem in odgovornostjo. Če obdržimo ta princip 

v srcu, smo razumeli bistvo naše krščanske vere. 
Povzeto po: virc.at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »Učenik, katera je največja 
zapoved v postavi?«  

Jezus mu je odgovoril: 
»Ljubi Gospoda,  
svojega Boga,  

z vsem srcem in vso dušo  
in vsem mišljenjem.  

To je največja  
in prva zapoved. Druga pa  

je njej enaka:   

Ljubi svojega bližnjega 
kakor sam sebe.«  

 
(Mt 22,36–39) 



 

 

 

 

PRAZNIK VSEH SVETIH 

 

IN SPOMIN NA NAŠE RAJNE 
 

 

 

 

 

 

Človek – majhno, čudovito bitje. Kako bi mi bilo lahko vseeno 

zanj? Se mi mora smiliti? 

Kako živi in umira med kamni in betonom, neprestano v begu in 

v hitenju, kot na hitri cesti. Kako se muči s svojim zdravjem, s 

krvnim pritiskom, srcem, živci: previsok ali prenizek, preveč ali 

premalo in z ogromno težo skrbi in problemov. Vedno išče 

srečo. Vendar preden jo najde, ponavadi umre.  

 

 

 

 

 

 

Človek, ne živiš zaradi denarja, ne obstajaš zaradi 

tržišča.  

Ustvarjen si, da bi bil človek.  

Ustvarjen si za svetlobo, za veselje,                                   

da bi se smejal in pel, da bi živel v ljubezni  

in da bi bil tu za srečo sebe in drugih ljudi. 

Ustvarjen si po podobi Boga, ki je ljubezen.  

Ustvarjen si z dlanmi, da bi dajale,  

s srcem, da bi ljubilo,  

in z dvema rokama, ki sta ravno prav dolgi,  

da lahko objameta bližnjega  

in delita ljubezen, ki prihaja od zgoraj. 
 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                                                     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

OBVESTILA: 
 

 

 

 

 

* Od jutri dalje bodo večerne svete maše ob 18. uri.  

 

 

 

* 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.  

 

 

 

* Škofijska Karitas Celje tudi letos spodbuja, da bi ob spominu na rajne prižgali 

simbolično svečo v obliki daru za soljudi v stiski. Zbrane darove bo Karitas namenila 

starejšim in socialno ogroženim družinam za pomoč pri ogrevanju. 


