
 
 
 
 
 

                   

                

                                  ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                       

                                                                      8. oktober 2017  

  

 

 

NEDELJA 27. MED LETOM    

08.10.  
 

ob 7h     za farane  

ob 8.30   na Pernovem   za +Martina in Nežo Cokan  

                                       ter Gabrijelo Zagoričnik  

ob 10h   za rajne Čretnikove                      

Ponedeljek Dionizij           

09.10.                 ob 13h   maša in pogreb +Jožefa Trnovšek 

ob 19h   za +Mirka Križan, obl.                  

Torek Danilo                                                       

10.10.         ob 7h     za +Jožeta Pečnik                         

Sreda Janez XXIII,  papež                                        

11.10.                                                    ob 7h     za +Marjana Trupi, obl.                

Četrtek Maksimilijan Celjski                       

12.10.           ob 18h   na Pernovem   za +Marjana Mežnar, 30. dan        

Petek Gerald                                                                           

13.10. ob 19h   za +Marjana Messec, obl.             

Sobota Kalist                                        

14.10.          ob 7h     za +Antonijo Verdel in r. Matkove    (dar. Jože Krivec) 

NEDELJA 28. MED LETOM                          

15.10 .  
 

  

ob 7h     za farane  

ob 8.30   na Pernovem   za +Alojza in Terezijo Ježovnik, obl.  

ob 10h   za rajne Pušnikove, obl.                 
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Mt 21,33–43 

KAKŠEN SAD BO OBRODIL NAŠ VINOGRAD? 

 

Jezus v današnjem evangelijskem odlomku razvija starozavezno pesem, ki jo »poje« Izaija, o 

neizmerni ljubezni med Bogom in človekom. Izraelski voditelji, elita judovskega ljudstva, niso 

prepoznali znamenj časa. Pretepali, mučili in ubili so Božje služabnike. Ubili so preroke. Končno je 

naposled kot zadnji dokaz svoje ljubezni Bog poslal svojega edinorojenega Sina na ta svet. Vendar 

ne, da bi sodil, temveč, da bi svet odrešil.  

Dejstvo pa je, da so tudi tega Sina prijeli, ga vrgli iz »vinograda« ter ga mučili in naposled ubili. 

Križali so ga izven obzidja, kar ima tudi svoj pomen. In kakšne so bile posledice?  

V starozaveznem obdobju se je zgodil popoln poraz Izraela in pregon v izgnanstvo; v novozaveznem 

času pa Jezus oznanja: svoj vinograd bom dal drugim najemnikom. In to podkrepi z besedami: 

»Zatorej vam pravim, da se vam bo Božje kraljestvo vzelo in dalo ljudstvu, ki bo da jalo njegove 

sadove« (prim. Mt 21,43). Z drugimi besedami bi lahko rekli, da smo sedaj mi postali Božji 

najemniki v tem vinogradu svetovnih razsežnosti. Kakšno grozdje bomo prinesli mi – sladko ali 

kislo? 

Zato pazimo na svoje srce, da bo vedno ostalo čisto. Lahko se namreč pripeti, da s svojimi grehi 

popolnoma uničimo vinograd. Izbirajmo krepostno življenje, kot ga omenja sv. Pavel v svojem 

pismu kristjanom v Filipih. Vzpodbuja nas, da v moči sv. Duha, ki smo ga prejeli in se razliva v 

naših srcih, spoštujemo, ljubimo in si vselej prizadevamo za krepostno življenje. Tako bo Božji mir, 

ki vsak razum presega, varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu  (prim. Flp 4,7).  

Od nas je odvisno, ali se bomo utopili v lastnem, izredno kislem kisu, ali pa pred Gospodarja 

prinesli sladek sad našega življenja. 
Po: p. A. Krasicki 

 

 

 

 

 

Rečejo mu:  
»Hudobneže bo hudo  
pokončal in vinograd  

bo dal v najem  
drugim vinogradnikom, 

 ki mu bodo ob svojem času 
dajali pridelek.«  
Jezus jim reče:  

»Ali niste nikoli brali v pismu: 
‚Kamen, ki so ga  

zidarji zavrgli, 
je postal vogelni kamen;  

Gospod je to naredil  
in je čudovito v naših očeh.‘ 

Zatorej vam pravim,  
da se vam bo  

Božje kraljestvo vzelo  
in dalo ljudstvu, ki bo dajalo  

njegove sadove.  
 

(Mt 21,41–43) 



 

 

 

 

 

 

 

OBVESTILO 
 

 

 

 

 

 

* V soboto, 14. oktobra, ob 10. uri bo v Stični vseslovensko praznovanje 

fatimske stoletnice. Vabljeni vsi! Za našo dekanijo bo organiziran prevoz z 

avtobusom, ki bo potnike pobiral po župnijah. V Galiciji bo avtobus ob 7.45 pri Domu 

krajanov, v Pirešici pa ob 7.50 pred staro šolo. Cena bo okoli 8 €. Prosim, da se mi 

nujno prijavite (lahko po telefonu – 041/556 751) najpozneje do petka. Če ne bo 

nobene prijave, avtobus ne bo prišel v Galicijo.  
 

 

 

 

 

 


