
 
 
 
 
 

                   

                

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                       

                                                                       30. april 2017  

  

NEDELJA 3. VELIKONOČNA – začetek tedna molitve za duhovne poklice  

30.04.  
 

ob 7h     za farane                                        

ob 8.30   na Pernovem   za +Branka, Franca in Silvo Pečnik 

ob 10h   za +Emilijo Koprivec in njene sorodnike  

Ponedeljek Jožef delavec – praznik dela     

01.05.                 ob 7h     za +Franca Cvikl  

ob 8.30  na Pernovem  za +Frančiško Glušič, obl.  

ob 10h   za +Martina Golavšek in rajne Ožbelakove  

Torek Atanazij                                                            

02.05.          ob 19h   za rajne Matkove starše, obl.               

Sreda Filip in Jakob ml., apostola           

03.05.                                                    ob 9h   za vse Videnškove  (somaševanje dek. duhovnikov) 

ob 19h   za +Marico in Martina Volf             

Četrtek Florijan                                     

04.05.           ob 17h   na Gori  za pokojne gasilce  (gasilci sektorja 2)  

ob 19h   za +Đura Sabadžija  

Petek prvi petek                                                  

05.05. ob 19h   za +Avgusta in Frančiško Čretnik   

Sobota Dominik Savio – prva sobota                        

06.05.          ob 19h   za +Geliko in Ivana Videnšek  

NEDELJA 4. VELIKONOČNA – nedelja Dobrega Pastirja     

07.05 .  
 

  

ob 7h     za farane                                        

ob 8.30   na Pernovem  za rajne Kovačkove in Ledinekove 

ob 10h   za +Jožeta in Marijo Čretnik  
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Lk 24,13–35 

VSTALI NA POTI Z NAMI 

 

Evangelist Luka pripoveduje, kako dva pobita učenca zapustita Jeruzalem, kraj svojega razočaranja. Nič več 

nočeta slišati o svoji preteklosti. Toda pogovarjata se še: izmenjujeta si misli o tem, kar se je dogajalo. V 

pogovoru bi rada dognala, zakaj se je vse to zgodilo in kaj bi lahko to zanju pomenilo. Ker o vsem nista 

molčala in ker si pred tem, kar se je zgodilo, nista zatiskala oči, se lahko Jezus vključi v njun pogovor in ga 

spelje v drugo smer.  

Toda z njima ni lahko: nista sicer slepa, toda njune oči so zastrte. Jezusa ne prepoznata. Tudi ženam, ki so se 

sklicevale na angela, nista verjela. Jezus jim očita, da sta nespametna in počasna v srcu. Ker nimata modrosti, 

ne razumeta, kaj se je zgodilo v Jeruzalemu. Biti počasen v srcu, to pomeni, da je srce ozko in da si človek ne 

more predstavljati nobene druge rešitve od tiste, ki jo pozna. Ker nista dovolj odprta, ne dojameta novosti in 

navadnosti vstajenja. 

Jezus spremlja ta dva počasna in nerazumevajoča učenca ter ju pusti, da pripovedujeta, kako sta vse to 

doživljala in kako na to gledata, potem začne govoriti on. Njuno informacijo in njune občutke vzame zelo 

resno. Toda ob vse postavi Božjo besedo in v njeni luči jima lahko pojasni drugo plat: Jezusovo usodo utemelji 

kot nujnost, zapisano v Pismih. Moral je trpeti, toda to je bila le pot v vstajenje. Učenca sta poslušala – sprva 

nejeverno, toda Jezusove besede so ju zadele v srce. Zato sta ga prosila, naj ostane z njima. 

V tem odloku je lepo viden pomemben motiv Lukovih vstajenjskih pripovedi: Vstali hodi z nami po naših 

poteh. In z njim lahko govorimo, lahko mu povemo vse, česar v svojem bivanju ne razumemo. Kakor 

učencema bo tudi nam razjasnil in nam s Svetim pismom odprl nov pogled na stvari. Jezus čaka, da ga 

prosimo, naj ostane z nami, ko se nam bliža večer, ko se v nas in okoli nas spusti mrak. Z nami gre tja, kjer se 

obrnemo vase, da bi bili sami s seboj. To je največja tolažba te pripovedi: »In vstopil je, da bi ostal z njima.   

(Lk24,29)«                                                                                                                                                                                      Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje 

 

 

 

 
 

In silila sta ga, govoreč:  
»Z nama ostani, 

 zakaj proti večeru gre  
in dan se je že nagnil.«  

Vstopil je,  
da bi ostal z njima.  

Ko pa je z njima  
sédel k mizi, je vzel kruh,  
ga blagoslovil, razlomil  

in jima dal.  
In oči so se jima odprle  

in sta ga spoznala:  
on pa je izginil izpred njiju.  
In rekla sta drug drugemu: 

»Ali ni bilo najino srce  
v nama goreče,  

ko nama je po poti govoril  
in razlagal pisma?« 

 
(Lk 24,29–32) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Jutri se začne majniška pobožnost – šmarnice. Posebej vabljeni otroci in njihovi 

starši. Razen ob nedeljah in kakšne nujne izjeme bo sv. maša s šmarničnim branjem 

vsak dan ob 19. uri (jutri ne bo večerne maše, ker so tri maše dopoldne!).  

 

 

* Prihodnjo nedeljo (7.5.) bo sestanek za starše letošnjih prvoobhajancev         

po maši ob 10. uri v cerkvi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


