
             

 

            

 

              ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                           

                                     30. oktober 2016  

 

NEDELJA 31. MED LETOM – ŽEGNANJSKA   (vrnitev na sončni čas) 

30.10.  
 

ob 7h     za farane                   

ob 8.30   na Pernovem   za +Mirka Šuper, obl.        

ob 10h   za +Franca Volf, Jožeta Rojc in Ano Grobelnik 

Ponedeljek Volbenk – Dan reformacije     

31.10.                 ob 19h   za +Marijo in Blaža Verdel, obl.  

Torek V S I   S V E T I                                                                

01.11.          ob 7h     za  

ob 10h   za +Franca in Julijano Špeglič in sorodnike  

ob 14h   za vse rajne – nato molitve na pokopališču  

              ob 17h   rožni venec za rajne 

Sreda 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 +Janka Lukanc  

ob 18h   za +Antonijo Verdel  

Četrtek Viktorin Ptujski                                                  

03.11.          ob 7h     za +Jožefo Pohole in sorodnike, obl.  

Petek Karel Boromejski – prvi petek                                                                           

04.11.                ob 18h   za +Martina Rotar in Franca Dimec                     

Sobota Zaharija in Elizabeta – prva sobota        

05.11.          ob 7h    za +Frančiško in Martina Volf                   

NEDELJA 32. MED LETOM – ZAHVALNA       

06.11. 
 

  

ob 7h     za farane                   

ob 8.30   na Pernovem   za +Silvo in Franca Pečnik, obl.  

ob 11h   na Gori   za +Draga Kundih   



           

 

OB EVANGELIJU DANAŠNJE NEDELJE  
 

 

 

                                                                               

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHEJEVO BOGASTVO 

  

Jasno je, da Jezus nikoli ni laskal bogatašem in ni nikoli iskal njihovih uslug s tem, da bi pred njimi 

ublažil zahteve svojega evangelija. Prav nasprotno! Preden je Zahej slišal Jezusove besede: »Danes je v 

to hišo prišlo odrešenje«, je moral sprejeti pogumno odločitev: dati revežem polovico svojega denarja in 

nakopičenega premoženja, popraviti posledice svojega izsiljevanja in jih četverno povrniti. Če dobro 

pomislimo, sta to dve stvari, ki sta zahtevali od bogataša pogum in žrtev, ki je bila podobna ali pa celo 

večja od tega, da bi razdal vse in živel brez odgovornosti. Zahejev primer se nam tako zdi kot ogledalo 

evangeljskega spreobrnjenja, ki je vedno hkrati spreobrnjenje k Bogu in k ljudem. 

Iz današnjega evangeljskega odlomka za bogataše prihaja upanje, pa tudi povabilo. Tudi oni so lahko, če 

hočejo, resnični Jezusovi učenci; toda korenito morajo spremeniti držo in mnenje glede svojega 

bogastva. Ni rečeno, da je edini način za urejanje njihovega premoženjskega stanja ravno »prodati in 

razdeliti revežem«; danes bi bila lahko druga, celo boljša pot, a hkrati skladna z evangelijem, če bi svoj 

denar uporabili odgovorno in v duhu socialne pravičnosti; na primer tako, da bi pravičneje razdelili 

dobiček med delavce, če je podjetje dejavno, pa tudi za ceno finančnih žrtev izboljšali pogoje dela v 

podjetju in se tako zadovoljili z dostojnejšim dobičkom. Poleg teh zahtev, ki se ne tičejo mnogih, ostaja 

dolžnost, da po svojih močeh prispevamo pri poštenih socialnih dejavnostih: pomagati ljudem, ki so 

preživeli naravno ujmo, podpirati misijone, predvsem pa pošteno plačevati davke (to je vedno normalen 

način delitve lastnega zaslužka s širšo skupnostjo). 
 

Povzeto po: R. Cantalamessa; Gettate le reti; Riflessioni sui Vangeli; Anno C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ko je Jezus  

prišel na ono mesto,  
je pogledal gor in mu rekel:  

»Zahej, stopi hitro dol;  
zakaj danes moram  
ostati v tvoji hiši.«  
In stopil je hitro dol  

in ga z veseljem sprejel.  
Ko so to videli,  
so vsi godrnjali:  
»Ustavil se je  

pri grešnem človeku.«  
 

(Lk 19,5–7) 



 

                                                                               

 

V TEM TEDNU OBHAJAMO TUDI PRAZNIK VSEH SVETIH 

IN SE SPOMINJAMO NAŠIH RAJNIH TER MOLIMO ZANJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob vhodu v newyorško pristanišče je stal majhen 

svetilnik. Dolgo je zanj skrbela starejša vdova. Ko je bila 

mlada in se je poročila, sta z možem živela ob nekem 

drugem svetilniku. Tam se je zelo dobro počutila, saj je 

imela svoj vrt, na katerem je gojila zelenjavo in cvetje.  

Potem pa so moža premestili na svetilnik ob vhodu v 

luko. Ko je svetilnik prvič zagledala, se je hotela kar 

obrniti. Možu je odkrito povedala, da tam ne bo mogla 

živeti, saj je preveč samotno, pa tudi vrta ni bilo, in ni 

vedela, kako bo preživljala čas. 

Kljub vsemu je poskusila. Tam je preživela le nekaj let, ko se je njen mož močno prehladil. Prehlad je 

prešel v pljučnico. Odpeljali so ga na kopno v bolnišnico. Žena je ostala pri svetilniku in skrbela za 

luč. Čez nekaj časa je s čolnom priplul človek s sporočilom, da je njen mož umrl. Pokopali so ga na 

pobočju, ki je bilo s svetilnika lepo vidno. 

Ko se je žena vrnila s pogreba, je sklenila, da svetilnik zapusti. Toda že naslednje jutro je v daljavi 

zagledala možev grob. Zdelo se ji je, da ji  mož daje jasno sporočilo: »Skrbi za svetilnik!« Odločila se 

je ostati in skrbeti za svetilnik. 

Vedno, kadar je imela namen opustiti službo, je bilo dovolj, da je pogledala na grob in dobila isto 

sporočilo: »Skrbi za svetilnik!« 

Težko je, ko doživljamo izgubo, a če jo sprejmemo, lahko živimo. To ne pomeni pozabiti na izgubo, 

ampak uspeti, da z njo živimo. Kdor se izgublja v samopomilovanju in se smili samemu sebi, je 

izgubljen. Samo kdor se opogumi in začne živeti znova, zmaga. To nam sporočajo tudi naši pokojni. 

Tako je tudi žena verjela, da ji mož naroča, naj ostane pri svetilniku in nadaljuje poslanstvo.  

 
Po: B. Rustja, Obrisal bo solze z njihovih oči 

 

 

 

 

 
 
 

In odprl je usta in jih učil: 
 
Blagor žalostnim,  

zakaj ti bodo potolaženi. 
Veselite se in radujte,  

zakaj vaše plačilo  
v nebesih  
je veliko. 

 

(prim. Mt 5,2.5.12) 

November je čas, ki nas prav s tem, 

da nas sooči z minljivostjo 

življenja, usmerja k Bogu. Ali – če 

povemo drugače: sporočilo naše 

vere lahko svojo svetlobo resnično 

izžareva šele na tako temnem 

ozadju. 
 

Andrea Schwarz 



 

 

 

 

 

 

 

* 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.  
 

 

 

 

 

 


