
 
 
 
 

                   

                

                                  

                                ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                      

                                                                     29. april 2018  

 

NEDELJA 5. VELIKONOČNA                            

29.04.  
 

ob 7h     za farane                                  

ob 8.30   na Pernovem  za dva rajna Jožeta Pečnik  

ob 10h   za +Martina Rotar in Franca Dimec  

Ponedeljek Pij V.                                

30.04.                 ob 19h   za +Frančiško Kušar                   

Torek JOŽEF DELAVEC – PRAZNIK DELA                    

01.05.         ob 7h     za +Antonijo Ozvaldič  

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

ob 10h   za rajne Matkove starše, obl.  

Sreda Atanazij                                  

02.05.                                                    ob 19h   za +Moniko Drev, obl.                                     

Četrtek Filip in Jakob ml., apostola      

03.05.           ob 19h   za +Avgusta in Frančiško Čretnik  

Petek Florijan – prvi petek                    

04.05. ob 19h   za +Mirka, Marijo in Martina Križan, obl. 

Sobota prva sobota                                  

05.05.          ob 19h   za +Jožico Fijavž  

NEDELJA 6. VELIKONOČNA                            

06.05.  
 

  

ob 7h     za farane                                  

ob 8.30   na Pernovem  za +Dušana Pečnik  

ob 10h   za +Adolfa in Marico Veber, obl.  
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Jn 15,1–8 

PRETAKANJE SOKOV 

 

Vsi ljudje smo mladike, ki rastemo na trti – Kristusu. Stopnje te rasti pa so različne. 

Prva stopnja nam je bila podarjena s stvarjenjem. Bivamo, ker nas je hotela »izgovoriti« Beseda, ki je 

po njej vse nastalo. Ta Beseda je bila tudi življenje, zato živimo. 

Na višjo stopnjo smo dvignjeni po učlovečenju. »Zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja je prišel 

iz nebes in postal človek,« izpovedujemo v obrazcu vere. Omogočeno nam je bilo življenje milosti. 

Kar je bilo pri učlovečenju omogočeno, je bilo pri krstu uresničeno. Povezani smo bili s Kristusom, po 

njem z Očetom in Duhom; kot mladiko nas je vcepil na Božjo trto. Sok nadnaravnega življenja je iz 

trte – Kristusa – začel pretakati v nas in nas naredil deležne Božje narave Kristusa, ki je postal deležen 

naše človeške narave. 

Na najvišjo stopnjo se povzpnemo, kadar vse, kar nam je bilo po krstu podeljeno brez naše vednosti, 

sprejmemo zavestno, hote in premišljeno. Tedaj postane naša vera osebna, poraja se iz prepričanja, 

hrani se iz osebnega pogovora. Sok, ki se je poprej iz trte – Kristusa – prelival v mladiko – mene – 

podzavestno in samodejno, se je sedaj pretaka vame ljubezensko in prijateljsko. 

Kdor se tega zaveda, je poklican, da postane rodovitna trta. Naš čas pričakuje od svojih sinov in hčera, 

da si natočimo čistega vina. 

Mati številne družine je pripovedovala: »Dogajalo se je, da je kateri od otrok postajal vse bolj težek in 

nemogoč. Čutila sem, kaj mi je storiti: izkazovati mu moram več pozornosti, posvečati več ljubezni in 

zanj več moliti. Ko sem to storila, se je otrok umiril. Vse je bilo spet dobro.« 

Naš čas je v marsičem podoben nemogočemu otroku. Kdor med nami je veren, ve, kaj mu je storiti. 
Po: F. Cerarju 

 

 

 

 

 

 

»Jaz sem resnična vinska trta  
in moj Oče je vinogradnik. 
Vsako mladiko na meni,  
ki ne rodi sadu, odstrani;  

in vsako, ki rodi sad, očiščuje, 
da rodi še več sadu. 

Vi ste že čisti zaradi besede,  
ki sem vam jo povedal.  

Ostanite v meni in jaz v vas.  
Kakor mladika ne more sama  

roditi sadu, če ne ostane na trti, 
tako tudi vi ne,  

če ne ostanete v meni.  
Jaz sem trta, vi mladike.  

Kdor ostane v meni  
in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, 

kajti brez mene  
ne morete storiti ničesar.« 

 
(Jn 15,1–5) 



 

 

 

Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu,  

kajti brez mene ne morete storiti ničesar. 

Janezov evangelij 15,5 

 

Gospod Jezus, se ti ne zdi, da nekoliko pretiravaš?  

Ali nisi morda tudi – če smem tako reči – malce domišljav? 

To, da brez tebe ne moremo storiti kaj dosti, že mogoče, to razumem. 

Ampak da ne moremo storiti ničesar ... 

Brez tebe lahko postanemo veliki in krepki, lahko hodimo v šolo, se ukvarjamo s športom, se 

zabavamo, si poiščemo službo, poklicno napredujemo, postanemo bogati, si ustvarimo družino, 

kupimo avto, si postavimo hišo s tremi televizorji, videorekorderjem, glasbenim stolpom in 

računalnikom.  

Brez tebe lahko imamo prijatelje, potujemo po svetu, gremo na počitnice na tropske otoke. Brez tebe 

lahko uživamo v zasluženem pokoju.  

Oprosti, Gospod Jezus, ampak če dobro premislim, se mi zdi, da brez tebe pravzaprav lahko delamo 

vse. 

 

Brez mene lahko delate »vse«, 

toda takšen vse, ki mine,  

ki ga je samo listje, 

brez sadov za večno življenje. 

»Vse«, ki je nič. 
 

                                                                                                                                                                                                                        Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 

 

 

 

 

 

OBVESTILA: 
 

 

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

njihovi starši. Zelo pomembno in lepo bi bilo, da bi k šmarnicam prihajali 

prvoobhajanci – skupaj s starši. Razen ob nedeljah in kakšne nujne izjeme bo sv. maša s 

šmarničnim branjem vsak dan ob 19. uri (na 1. maja ne bo večerne maše, ker so tri maše 

dopoldne!).   

 

* Pri Svetem Jožefu nad Celjem bosta 1. maja sveti maši ob 8. in 10. uri. Druga bo 

slovesna romarska maša, h kateri še posebej vabljeni jubilanti okroglih obletnic porok 

od 5 let naprej.  
 

* Moški pevski zbor Galicija vabi na zaključni koncert z naslovom ˝Bo moj vnuk 

še pel slovenske pesmi˝ , ki bo v nedeljo, 13. maja ob 18.00 uri v župnijski cerkvi v 

Galiciji. Gostje bodo naš Mladinski cerkveni pevski zbor. -  Vstopnine ni.  
 


