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NEDELJA 31. MED LETOM – ZAHVALNA    

03.11.  
 

7.00     za farane                                    

8.30    na Pernovem  za +Srečka Videnšek, obl.  

11.00   na Gori   za +Draga Kundih  

Ponedeljek Karel Boromejski                                 

04.11.               18.00   za rajne Marčakove, Podgorškove in Centrihove  

Torek Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika    

05.11.        7.00     v zahvalo za zdravje in v dober namen       

Sreda Lenart                                        

06.11.                                 18.00   za +Terezijo Verdel, obl.  

Četrtek Engelbert                                                              

07.11.           8.00    na Pernovem   za rajne Pliberšek, Cokan in Bürgin 

Petek Bogomir                                  

08.11.  18.00   za +Martina Tržan               

Sobota Posvetitev lateranske bazilike  

09.11.          7.00     za +Marico in Martina Volf, obl.                

NEDELJA 32. MED LETOM                         

10.11.  
 

  

7.00     za farane                                    

8.30    na Pernovem  za +Mirka Šuper, obl.  

10.00   za +Martina Golavšek   
 

                                 



                    

 

     31. NEDELJA MED LETOM – ZAHVALNA      
 

 

                                                                          

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lk 19,1–10 

MOŽ DEJANJ 

 

Današnji evangelij nam predstavi dogodek, ko se Jezus ustavi pri »grešnem človeku« Zaheju. Zakaj se 

je Jezus ustavil pri njem? 

Zahej je bil bogat. Čutil pa je, da ga bogastvo ne osrečuje in ne zadovoljuje. Kaj pomaga polna 

blagajna, če je srce prazno. Denar Zaheju notranje praznine ni mogel izpolniti. Zraven tega, da je bilo 

prazno, je bilo Zahejevo srce še ranjeno. Ranjeno ob zavesti, da denar, ki je bil v blagajni, ni prihajal 

tja vedno po najbolj pošteni poti. 

Zvedel je, da se je v deželi pojavil izreden prerok. Živi skromno in preprosto. Ni navezan na denar in 

na zunanje reči, poslušalce pa usmerja k notranjim vrednotam. Ljudi ne presoja po imetju, poklicu in 

ugledu, temveč po srcu in po dejanjih. Njegov nauk je zahteven, Zaheju pa je ravno to všeč. Čuti, da bi 

ga srečanje s tem prerokom rešilo navezanosti na stvari in ga notranje osvobodilo. Želi si, da bi ta 

prerok prišel tudi v njegov kraj in da bi ga vsaj videl, če že ne bi mogel z njim govoriti. 

Zahej ni bil le mož želja, ampak je bil tudi mož dejanj. To je dokazal s potezo, ki je ne bi bil vsakdo 

sposoben. Da otroci plezajo na drevesa, je razumljivo. Da pa spleza na drevo odrasel človek, mora 

imeti poseben razlog. Zahej ga je imel. Ko je zvedel, da Jezus potuje skozi domače mesto, je splezal na 

drevo, da bi ga videl. Bil je namreč majhne postave. Dosegel je, kar si je dolgo želel.  

Jezusu je ta prostodušnost ugajala. Nagradil jo je. Pod drevesom se je ustavil, Zaheja nagovoril in se 

dal povabiti v njegovo hišo. Ta pa je vnovič pokazal, da je mož dejanj. Jezusa in njegovo spremstvo je 

pogostil, polovico imetja je razdelil ubogim, prevare in goljufije pa je poravnal. 

Kdaj pa bodo naše želje postale dejanja? 
Po: F. Cerar 

 

 

 

 

 

 

 

Ko je Jezus  
prišel na ono mesto,  

je pogledal gor in mu rekel:  
»Zahej, stopi hitro dol;  

danes moram  
ostati v tvoji hiši.«  
In stopil je hitro dol  

in ga z veseljem sprejel. 
 

(Lk 19,5–6) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
* Ob zahvalni nedelji se tudi jaz zahvalim vsem, ki na kakršenkoli način, 

duhovno in materialno, delate za župnijo: članom ŽPS in ključarjem, pevcem, 

zborovodjem in organistom, tistim, ki krasijo in čistijo cerkev, bralcem beril, 

ministrantom. Hvala tudi tistim, ki delajo in prispevajo sredstva ob raznih priložnostih 

in potrebah. – Naj vsem Bog povrne !                                                  (Janko, župnik) 

 

 

 

* Pevci Mešanega cerkvenega zbora vabijo na koncert z naslovom                  

Danes ljubezen slavi. Na koncertu bodo tudi prvič zapeli ob spremljavi novega 

klavirja. Koncert bo v nedeljo, 17. novembra, ob 16. uri v Domu krajanov v Galiciji.  

Vstop bo prost, bodo pa pevci hvaležni za vse prostovoljne prispevke za pokritje 

stroškov, ki bodo nastali z nakupom klavirja in ostale opreme.  

 

* Literarna sekcija Galicija vabi vse, ki radi berejo, da se pridružijo Slomškovemu 

bralnemu priznanju. Vse informacije: Matej Cvikl, tel. 041/719 936. 
 

 

 

 

Na zahvalno nedeljo se 

zbiramo ob oltarju s 

posebnim namenom: da se 

zahvalimo za vse, kar 

imamo, kar nam je 

podarjeno od Boga, ki nas 

neizmerno ljubi. Naj bo 

današnja zahvala iskrena in 

obogatena s prošnjo, da bi 

znali ceniti prav vsak 

trenutek, ki napolnjuje naše 

življenje.  
A.K. 

 


