
 
 
 
 
 

                   

                                               

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                        4. julij 2021 

          

            
 

NEDELJA 14. MED LETOM              

04.07.  
 

                              

8.00    za +Ivico, Ivana in Geliko Videnšek        

10.00  za +Anico in Franca Cokan, obl.  
 

Ponedeljek Ciril in Metod, slovanska apostola 

05.07.                 19.00   za +Zinko Vrhovnik, obl.                         

Torek Marija Goretti                   

06.07.        15.30   pogreb in maša za +Olgo Kugler  

19.00   za rajne Petretove                                  

Sreda Anton Zaccaria                                     

07.07.                                                    19.00   za +Heleno Selišnik                                                                    

Četrtek Kilijan                                

08.07.         8.00    na Pernovem  v dober namen                                                                                                                               

Petek Kitajski mučenci                                         

09.07.  19.00   za + Jožefo Verdel                            

Sobota Amalija                                        

10.07.          8.00     za +Anico in Ivana Grebovšek                                                       

NEDELJA 15. MED LETOM – LEPA NEDELJA NA GORI            

11.07.  
 

                       

7.00    za +Marico Dolar      

8.30    na Pernovem  za +Mirana Cokan   

11.00  na Gori  procesija in maša za r. Podgorškove  

            in Štefana Centrih ter Martina in Marijo Novak, obl.     
 

 
 



 

14. NEDELJA MED LETOM                 
 

 

 

 

EEvvaannggeelliijj  
 
KRISTUSA ROJAKI NISO SPREJELI 
 
Iz svetega evangelija po Marku  

 
Tisti čas je Jezus prišel v svoj domači kraj. Spremljali so ga njegovi 
učenci. Ko je prišla sobota, je začel učiti v shodnici. Mnogi, ki so ga 
poslušali, so začudeni govorili: »Od kod njemu to? Kakšna je ta 
modrost, ki mu je dana? In kakšna mogočna dela se godijo po 
njegovih rokah! Ali ni to tisti tesar, sin Marije in brat Jakoba, Jozéja, 
Juda in Simona? Mar njegove sestre niso tu, pri nas?« In spotikali so 
se nad njim. Jezus pa jim je govóril: »Prerok ni brez časti, razen v 
domačem kraju, pri svojih sorodnikih in v svoji hiši.« In ni mogel tam 

storiti nobenega mogočnega dela, samo na nekaj bolnikov je polóžil 
roke in jih ozdravil. In čudil se je njihovi neveri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mr 6,1-6 

VSAK KRISTJAN JE PREROK 

 

Današnja Božja beseda govori o preroku kot Božjem poslancu. Svojemu izvoljenemu 

ljudstvu je Bog pošiljal preroke, da bi Izraelce spominjali na  zavezo, sklenjeno na gori 

Sinaj. Tam jim je Bog zagotovil: če boste hodili po mojih potih, če boste spolnjevali moje 

zapovedi, vas bom vedno varoval; če pa boste na svoje obljube pozabili, vas bom prepustil 

samim sebi. Ko so Izraelci prišli v obljubljeno deželo, kjer jim je zemlja bogato obrodila, so 

v udobju kmalu pozabili na svojega Dobrotnika in se oprijeli navad svojih poganskih 

sosedov. Bili so gluhi za opomine Božjih poslancev prerokov, skušali so jih celo na razne 

načine utišati, da jim ne bi vznemirjali vesti. Bog pa je njihovo oznanjevanje potrjeval s 

tem, da so ljudstvo zadele razne preizkušnje. Kadar je ljudem »šlo za nohte«, so se spet 

spomnili na Boga. Trdovratnim Judom smo prepogosto podobni tu mi, ki se na Boga 

spomnimo tedaj, ko nas zadene kaj hudega. 

Bog pa nas je izbral za višjo nalogo: želi, da bi bili njegovi preroki v današnjem času, v teh 

razmerah in okoliščinah. S svojim življenjem naj bi oznanjali resničnost tistega sveta, o 

katerem govori Jezus v evangeliju. Nalogo bomo najbolje izpolnili tedaj, ko se otresemo 

svoje pomembnosti in postanemo preprosto orodje v Božjih rokah. To je lepo izkusil 

apostol Pavel, velik prerok Nove zaveze. Za oznanjevanje evangelija je zastavil vse svoje 

sile in izredne sposobnosti. Pa še več bi storil, če ga ne bi mučila neka skrivnostna 

peklenska sila, zaradi katere je trpel. Bog je to preizkušnjo dopustili in Pavlu dejal: »Dovolj 

ti je moja milost.« Pavel je prišel do spoznanja: »Močan sem tedaj, ko sem slaboten.« Torej 

takrat, ko po meni deluje Vsemogočni. 

Pri krstu smo postali deležni Kristusove preroške službe. Bodimo njegovi pričevalci, 

preroki sodobnega časa; pa ne le v času preizkušnje, temveč sleherni dan. 
Po: S. Čuk, Misli srca 

 

 

 

 

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

 

Ostali dve lepi nedelji bosta še: 

 

v Galiciji 25. julija, 

na Pernovem 8. avgusta.  

 

 

Na Jakobovo nedeljo (25. julija) bo pri sveti maši ob 10. uri obenem tudi slovesnost 

zlate maše. Vsi navzoči pri tej maši boste povabljeni na skromno pogostitev pod 

farovški kozolec.  

 

 

 

 


