
 
 
 
 
 

                   

                                               

                                  

                                ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                    

                                                                 6. november 2022  

                    
  

NEDELJA 32. MED LETOM – ZAHVALNA                                              

06.11.  
 

                              

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem  za +Bogomira Šuper, obl.    

11.00   na Gori   za +Draga Kundih               

Ponedeljek Engelbert                                           

07.11.                18.00   za rajne Pliberšek, Cokan in Bürgin                                                                                       

Torek Bogomir                                                      

08.11.     18.00   za +Marjana Messec, obl.  

Sreda Posvetitev lateranske bazilike  

09.11.                                                 18.00   za +Martina Rotar                      

Četrtek Leon Veliki, papež                                     

10.11.         8.00     na Pernovem    za + Ivana Vodončnik                                   

Petek Martin                                               

11.11.  18.00   za +Martina Tržan                               

Sobota Jozafat Kunčevič                               

12.11.                8.00     za +Martina Golavšek                                              

NEDELJA 33. MED LETOM                                                         

13.11.  
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem  za +Marijo Felicijan, obl.  

10.00   za +Terezijo in Alojza Ježovnik, obl.    

            za +Martina in Jožico Reher   (Srečko)  
 

  



  

3322..  NNEEDDEELLJJAA  MMEEDD  LLEETTOOMM  ––  ZZAAHHVVAALLNNAA                                                                              
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  
 

EEVVAANNGGEELLIIJJ  
 

Bog daje večno življenje 

Iz svetega evangelija po Luku Tisti čas je k Jezusu pristopilo nekaj saducejev, ki so 

trdili, da ni vstajenja, in so ga vprašali: »Učitelj, Mojzes nam je zapisal: Če komu umre 

brat, ki je bil oženjen, pa ni imel otrok, naj vzame to ženo njegov brat in obudi zarod 

svojemu bratu. Bilo pa je sedem bratov. Prvi je vzel ženo in umrl brez otrok. Nato je 

vdovo vzel drugi, pozneje tretji in tako vseh sedem; umrli so in niso zapustili otrok. 

Nazadnje je umrla tudi žena. Čigava bo torej ta žena ob vstajenju, kajti vseh sedem jo je 

imelo za ženo?« Jezus jim je rekel: »Sinovi tega veka se ženijo in možijo, tisti pa, ki so 

vredni, da dosežejo oni vek in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ne ženili ne možile. Tudi 

umreti ne bodo več mogli; saj so enaki angelom in so Božji sinovi, ker so sinovi 

vstajenja. Da pa mrtvi vstajajo, je pokazal tudi Mojzes v pripovedi o gorečem grmu, ko 

je imenoval Gospoda ›Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov‹, Bog pa ni Bog 

mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.« 

 

 



 

 

ČIGAVI BOMO? 

 

Evangelij današnje nedelje nam predstavlja Jezusa, obkroženega s saduceji, ki so zanikali vstajenje. Vendar so 

ravno glede te teme postavili Jezusu vprašanje, da bi ga spravili v zadrego in osmešili vero v vstajenje mrtvih. 

Pri tem so izhajali iz namišljenega primera: Neka žena je imela sedem mož, ki so umrli drug za 

drugim; vprašali so Jezusa: 'Čigava bo torej ta žena, ko bo umrla?' Jezus, ki je vedno krotak in potrpežljiv, 

najprej odgovori, da za življenje po smrti ne veljajo ista merila kot za to zemeljsko. Večno življenje je 

drugačno življenje v drugačni razsežnosti, kjer med drugim ne bo več poroke, ki je vezana na naše bivanje na 

tem svetu. Vstali, pravi Jezus, bodo kot angeli in bodo živeli v drugačnem stanju, ki ga sedaj še ne moremo 

okušati ali si ga predstavljati. Tako je Jezus to razložil. 

Za tem pa gre Jezus, če lahko tako rečemo, v protinapad. S tako preprostostjo in izvirnostjo navaja Sveto 

pismo, da resnično z občudovanjem gledamo na našega Učitelja. Potrditev vstajenja je Jezus našel v prizoru, ko 

je Mojzes pred gorečim grmom in se Bog razodene kot Bog Abrahamov, Izakov in Jakobov. Božje ime je 

povezano z imeni mož in žena, s katerimi se On veže, in ta vez je močnejša od smrti. Mi lahko tudi rečemo za 

odnos Boga z nami, z vsakim od nas: On je naš Bog! On je Bog vsakega od nas, kot da bi On nosil naše ime. 

To On z veseljem pove in to je zaveza. Zdaj veste, zakaj Jezus pravi: 'Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti 

njemu vsi živijo.' In tista odločilna in temeljna vez je zaveza z Jezusom. On sam je Zaveza, Življenje in 

Vstajenje. V Jezusu nam Bog podarja večno življenje. Podarja ga vsem in tako imamo po njem vsi upanje v 

življenje, ki je še bolj resnično kot sedanje. Življenje, ki nam ga Bog pripravlja, ni preprosto odprava tega 

sedanjega, je življenje, ki presega našo predstavo, saj nas Bog nenehno preseneča s svojo ljubeznijo in 

usmiljenjem. 

Zato je to, kar se bo zgodilo, ravno nasprotno, kar so pričakovali saduceji. Ne projicirajmo tega življenja v 

večnost, v drugo življenje, ki nas čaka, ampak naj večnost osvetljuje in daje upanje zemeljskemu življenju 

vsakega od nas.     
Po: E. Mozetič 

 

 

HVALA ZA VSE 
 

Gospod, zahvaljujem se ti  

za vse svoje življenje, 

za luči in sence, za veselje in žalost,  

saj potrebujem vse. 

 

Zahvaljujem se za sonce,  

prav tako tudi za dež:  

sonce me lepo ogreje,  

dež me prijetno osveži. 

 

Zahvaljujem se za pohvalo,  

enako pa tudi za grajo:  

pohvala me spodbudi, okrepi,  

graja pa me modro pouči. 

 

Zahvaljujem se za zdravje,  

pa tudi za kakšno bolezen:  

zdravje mi omogoča, da delam,  

v bolezni pa čutim svojo nemoč. 

 

Zahvaljujem se za občestvo,  

toda tudi za tiho samoto: 

občestvo mi podarja ljudi, 

v samoti pa si z menoj Ti.                                       Reinhold Abeln  

 



 

 

 

 

 

 

* 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 (tudi vsako 

nedeljo pri nabirkah). – Letos se še posebej v imenu cele župnije zahvalim tistim, ki 

so delali ali kakorkoli prispevali pri obnovi zunanjosti kaplanije. – Naj vsem Bog 

povrne!  

 

* Vreme se že spreminja, vedno hladneje bo, zato bodo od jutri dalje maše ob 

delavnikih v kapeli v župnišču.  

 

 

 

 

 

 

Folklorna skupina Galicija vabi na Letni koncert 

"Skupaj nam dobro gre" 

z gosti iz Paga – Hrvaška.  

 Koncert bo v soboto, 19.11.2022 ob 18.00 v Domu krajanov Galicija. 

 

 

 

 

Glasbena skupina QuARTApars, ki jo sestavljajo Ana Selišek, Janja Teržan, Rok 

Teržan in Jan Grobelnik, vljudno vabi na koncert z naslovom "Ko beseda ni dovolj ...", 

ki bo v soboto, 26. novembra, ob 18.00 uri v župnijski cerkvi v Galiciji.  

Vstop je prost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


