
             
 

 

 

            

 

              ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                           

                                                                         31. julij 2016  

 

 

 

 

NEDELJA 18. MED LETOM                                                 

31.07.  
 

ob 7h     za farane                   

ob 8.30   na Pernovem  za rajne Škrinjarjeve 

ob 10h   za rajne Tomanove iz Zavrha                                          

Ponedeljek Alfonz Ligvorij                                             

01.08.                 ob 19h   za +Justino in Jakoba Doler, obl.            

Torek porcijunkula                                                   

02.08.          ob 7h     za +Franja Obreza, obl.                        

Sreda Lidija                                    

03.08.                                                    ob 7h     v dober namen in zahvalo                         

Četrtek Janez Vianney                                                      

04.08.          ob 7h     za +Ivana Hrustel                       

Petek Ožbolt, zavetnik cerkve na Pernovem – prvi petek                                                                                                

05.08.                ob 19h   na Pernovem  za +Janija Podmiljšak, obl.  

Sobota Jezusova spremenitev na gori – prva sobota                                  

06.08.          ob 7h     za +Jožefo in Jožeta Podvršnik, obl.          

NEDELJA 19. MED LETOM – LEPA NEDELJA NA PERNOVEM         

07.08. 
 

  

ob 7h     za farane                   

ob 10h   na Pernovem  procesija in maša      

                                     za +Antona Štefančič                                            

 
 



 

 

*  V letu usmiljenja Celjski bratje kapucini vabimo, da na praznik Device Marije Angelske v 

Porciunkuli, ki bo v torek, 2. avgusta, skupaj z nami počastite Božjo Mater, se srečate z Bogom v 

zakramentih sprave in evharistije ter prejmete porciunkulski odpustek. 

Svete maše bodo ob 7., 8., 9.30, 11. in 18. uri. Mašo ob 8. uri bo vodil g. škof dr. Stanislav Lipovšek. 

Priložnost za spoved bo od 6. ure. 

 

 

*******************************************************************************                                                                                   

        OB EVANGELIJU DANAŠNJE NEDELJE   
 

 
 
                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 

Lk 12,13–21 

POHLEP ZASLEPI OČI SRCA 

 

Mislil sem, da so razprtije ob dediščinah stvar kmečke preteklosti in da tega ni več. Pa smo tudi danes priče 

podobnim razprtijam! Ljudje se radi skregajo že zaradi pokojnin. Včasih pride do prav mučnih položajev, ko 

starejši ljudje pravično razdelijo vse, kar imajo, pa jih potem boli, ker se otroci kregajo, češ da niso dovolj dali 

vsem. Zaradi dediščine, materialnih dobrin so se ljudje pripravljeni skregati, netiti sovraštvo in prepire, prekiniti 

odnose ter gojiti zavist.  

Nič novega! Že pred dva tisoč leti je »nekdo iz množice rekel Jezusu: ‘Učitelj, reci mojemu bratu, naj deli 

dediščino z menoj’.« Vzrok prepira je pohlep po imetju. »Korenina vsega zla je pohlep«, ki lahko postane 

korenina številnih drugih grehov. Zato je Jezus človeku, ki je bil v sporu z bratom zaradi dediščine, rekel: 

»Varujte se pohlepnosti, kajti človekovo življenje ni v premoženju.« Pohlepnost človeku tako zaslepi srce, da 

vidi samo bogastvo, samo materialne dobrine, pozabi pa na sočloveka in na duhovne vrednote, nazadnje pozabi 

celo nase in na svoje dostojanstvo.  

Koliko sodobnih ljudi je zaradi pohlepa tako zaslepljenih, da jim ni nikoli dovolj bogastva, ampak stremijo za 

dobičkom in ne znajo več praznovati nedelje. Pohlep po dobičku jim je tako zameglil pogled, da ne vidijo, da s 

tem, ko so trgovine ob nedeljah odprte, kradejo matere otrokom, uničujejo družine in delavke spreminjajo v 

sužnje. Pohlepnost sodobnega človeka se kaže tudi v tem, da mora biti za vsako delo plačan. Ne zna več delati 

zastonj. Komaj boste našli ljudi, zlasti mlade, ki bi bili pripravljeni delati kot prostovoljci. Sodobni 

individualisti težko priskočijo na pomoč človeku v stiski. Končno, ljudje zaradi pohlepnosti ne vidijo več 

višjih, duhovnih dobrin. Taki miselnosti so zapadli tudi tisti, ki si v počitnicah vzamejo čas za vse, samo za 

duhovnost ne. 

 

 

 

Rekel pa mu je  
nekdo iz množice: »Učenik,  

rêci mojemu bratu,  
naj dediščino deli z menoj!«  

On pa mu je odvrnil:  
»Človek, kdo me je postavil  

za sodnika ali delivca  
čez vaju?« In rekel jim je:  

»Glejte in varujte se  
vsake lakomnosti;  

zakaj življenja nima  
nihče iz obilice  

svojega premoženja.« 
 

(Lk 12,13–15) 



Prosimo Gospoda, naj nikoli ne zamegli pogleda naše duše pohlep, ampak naj nam on nakloni čist pogled in 

čisto srce. 
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 


