
             
 

 

 

 

 

           ŽUPNIJE GALICIJA         
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NEDELJA 4. POSTNA                                                     

06.03.  
 

ob 7h     za farane                                                                         

ob 8.30  na Pernovem  za +Jožeta Pohole in Frančiško Ciglar 

ob 11h   na Gori  za +Jožeta in Jožefo Podvršnik  

Ponedeljek Perpetua in Felicita                                      

07.03.                 ob 18h   za +Nežo Falant, obl.                                

Torek Janez od Boga                            

08.03.          ob 7h     za +Faniko in Rada Tovornik               

Sreda Frančiška Rimska                          

09.03.                                                    ob 7h     za rajne Cokan, Pliberšek in Bürgin   

Četrtek 40 mučencev iz Armenije                           

10.03.           ob 8h  na Pernovem  za +Frančiška Grobelnik in njegove starše 

Petek Benedikt                                                                                                                                      

11.03.                ob 18h   za +Jakoba in Justino Doler, obl.  
                 - po maši križev pot  

Sobota Gregor                                                                           

12.03.          ob 7h     za +Zinko ter starše Vrhovnik in Naraks  

NEDELJA 5. POSTNA – TIHA                                              

13.03. 
 

  

ob 7h     za farane                                                                         

ob 8.30  na Pernovem  za +Poldeta Koštomaj  

ob 10h   za +Antona in Marijo Pecl ter Franca Novak, obl. 

 
 



 

* Folklorna skupina Galicija vabi na območno srečanje odraslih folklornih skupin, ki bo v 

nedeljo, 13.3. ob 18.00 uri v Domu krajanov Galicija. Predstavile se vam bodo odrasle folklorne 

skupine iz Vranskega, Šempetra, Ponikve, Petrovč in domača folklorna skupina. - Vstopnine ni.  

 

* Priložnost za velikonočno spoved bo v soboto pred cvetno nedeljo (19.3.)  ob 15. uri v naši 

župnijski cerkvi. Spovedovala bosta duhovnika iz Gotovelj in Šempetra.  

 

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

                               

                OB ČETRTI POSTNI NEDELJI   

                                                                                                                                              

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lk 15,1–3.11–32 

ŠEL BOM K OČETU, KI JE DOBER 

 

V priliki o izgubljenem sinu nehote vidim tudi zgodbo številnih današnjih mladih, ki zapustijo starše. 

Ti jih imajo radi, zato zelo trpijo, ko odidejo in zabredejo na kriva pota. Tudi v evangeliju oče trpi, ko 

ga zapušča najmlajši sin. Ker ga ljubi, trpi, a mu pusti svobodo, da odide.  

Morda se nam zdi, da ima evangeljska zgodba prelep konec: sin se vrne k očetu. Kdaj se je pravzaprav 

sin odločil za to? Takrat, ko je padel najniže, ko je pasel svinje in mu ni nihče ponudil niti hrane, ki so 

jo jedle te za Jude nečiste živali. Evangelij tudi pove razlog za sinov odločilni korak. K temu 

pripomore spomin na očetovo dobroto. Sin se spomni, kako dober je njegov oče, ki ne daje kruha samo 

svojim, ampak celo najemnikom, in to v izobilju. Ko se zave očetove ljubezni in dobrote, sklene: 

»Vstal bom in šel k očetu.« Sin se je spreobrnil, ker je odkril, da je ljubljen.  

Starši velikokrat trpijo, ko se njihovi otroci izgubijo ali zavrnejo Boga in zapustijo pot, ki so jih jo 

učili. Zato jih želijo privesti na pravo pot s trdo besedo, morda z zavrnitvijo ali celo grožnjo. 

»Evangelij pa uči, da človek ne spremeni svojega življenja, svoje miselnosti, se ne spreobrne k 

dobremu zaradi tega, ker bi ga kdo nadrl, mu očital, ga kaznoval, ampak zaradi tega, ker odkrije, da je 

ljubljen, kljub temu da je grešnik,« piše M. I. Rupnik. Tudi sodobni izgubljeni sinovi se bodo lahko 

vrnili na pravo pot, če bodo v stiski. Ko se bodo morda znašli na dnu, se bodo lahko spomnili, da jih 

nekdo ljubi in se lahko vrnejo k njemu. Lahko tudi trdimo: gorje človeku, če se takrat, ko bo v krizi, ne 

bo mogel spomniti, da ga kdo ljubi, kljub temu da je grešnik! Le h komu naj potem gre? Morda je 

danes prav zato toliko nesrečnih (mladih) ljudi, ker se v stiski ne morejo spomniti, da so brezpogojno 

ljubljeni, in ker ni ljudi, ki bi jim to povedali.   
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 

 

Oče pa je velel  
svojim služabnikom:  

»Brž prinesite najboljše 
oblačilo in ga oblecite, 
in dajte mu prstan na 

roko  
in čevlje na noge;  

in pripeljite pitano tele  
in ga zakoljite in jejmo  

ter se veselimo;  
zakaj ta moj sin je bil 

mrtev  
in je oživel;  

je bil izgubljen  
in je najden.«  

 
(Lk 15,22–24) 


