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V TEDNU OD 8. NOVEMBRA DO VKLJUČNO 15. NOVEMBRA                         

BODO DAROVANE NASLEDNJE NAROČENE SVETE MAŠE:  

 

 

- za +Marijo in Rudolfa Veber ter Angelo in Bernarda Jovan  

- za +Draga Kundih  

- za +Martina Tržan  

- za +Franca Šmarčan  

- za +Katarino Rožič in Željka Hlupič  

- za +Faniko Verdel, obl., in Matkovo rodbino  

- za +Frančiško in Silvestra Oštir  

- za +Štefana Trupkovič in starše Čretnik, obl.  

- za +Terezijo in Alojza Ježovnik, obl.  

- za +Martina Golavšek in rajne Ožbelakove  

 

 

Kadarkoli lahko po telefonu naročate sv. maše za naprej.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAHVALNA NEDELJA     (8. november)     
        

 

 

 

EEvvaannggeelliijj  
 
GOSPOD PRIHAJA, POJDIMO MU NAPROTI 
 
Iz svetega evangelija po Mateju  
 
Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko: »Nebeško kraljestvo bo 
podobno desetim devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu naproti. Pet 
izmed njih je bilo nespametnih in pet preudarnih. Nespametne so vzele svoje 
svetilke, niso pa s seboj vzele olja. Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v 
posodicah olje. Ker se je ženin mudil, so vse podremale in zaspale. 
Opolnoči pa je nastalo vpitje: ›Glejte, ženin! Pojdite mu naproti!‹ Tedaj so vse 
device vstale in pripravile svoje svetilke. Nespametne so rekle preudarnim: 
›Dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo!‹ Toda preudarne so odvrnile: 
›Verjetno ga ne bo dovolj za nas in vas. Pojdite raje k prodajalcem in si ga 
kupite!‹ Medtem ko so šle kupovat, pa je prišel ženin, in tiste, ki so bile 
pripravljene, so šle z njim na svatbo in vrata so se zaprla. Pozneje so prišle še 
druge device in govorile: ›Gospod, gospod, odpri nam!‹ On pa je odgovóril: 
›Resnično, povem vam: Ne poznam vas!‹ Bodite torej budni, ker ne veste ne 
dneva ne ure!« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

Mt 25,1–13 

NAPAKE SPROTI ODPRAVIMO, DA BOMO PRIPRAVLJENI 

 

Mesec november (listopad), ko z dreves odpada listje, kar je viden znak umiranja v naravi, je posvečen misli na 

naše rajne, ki so tek svojega življenja že dokončali in so iz časa prestopili v večnost. Zanje ne veljajo več 

omejenosti prostora in časa, ki oklepajo nas. Deležni so Božjega bivanja.  

Prava modrost življenja je v tem, da smo naravnani na dobro in da v dobrem tudi vztrajamo. Zaradi naše 

omahljivosti to ni lahko. Pozabljamo, da je vsak dan, ki ga dočakamo, kakor Božja ponudba, da v sodelovanju 

z Bogom čas dneva napolnimo z deli dobrote, obzirnosti, plemenitosti in medsebojne pomoči. 

Cerkev nas v teh novembrskih nedeljah, ko se izteka bogoslužno leto, hrani z Božjo besedo, ki govori o 

čuječnosti. Danes nam predstavi znano priliko o desetih devicah – družicah, ki jo je povedal Jezus v zadnjem 

tednu življenja, ko je govoril o svojem drugem prihodu. Podoba je vzeta iz svatovskih običajev, kakršni so 

vladali v tedanji Palestini. Zgodba nam hoče povedati dvoje: biti moramo čuječi, budni in v svetilkah naših duš 

mora biti dovolj olja posvečujoče milosti in dobrih del. Kaj pomeni biti čuječ? Pomeni uravnavati smer svojega 

življenja po Jezusovi modrosti in ne po modrosti tega sveta.  

O svetem Dominiku Saviu, enem prvih učencev sv. Janeza Boska, ki je umrl že v deški dobi, je znano, da so ga 

nekoč med igro na dvorišču vprašali, kaj bi storil, če bi vedel, da bo čez eno uro umrl. Odgovoril je: »Mirno bi 

se igral naprej!« 

Tako vedro gledanje na konec življenja ni dano vsakomur. Potrebna je dolga vaja, h kateri nas navaja Božja 

modrost, zapisana v Svetem pismu: »Misli na poslednje reči in vekomaj ne boš grešil!« Pomembno je, da vsak 

večer, preden ležemo k počitku, v duhu pregledamo dan, ki je za nami, in se vprašamo pred svojo vestjo in 

pred Bogom: kar je bilo po naši krivdi zgrešeno, to iskreno obžalujemo, potem pa z Božjo pomočjo sklenemo, 

da naslednji dan istih napak ne bomo ponavljali.  

                                                                                                                                                                                                     Po: F. Cerar 

 

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

 

Nedelja po 1. novembru je obenem tudi   zahvalna nedelja.  

V mislih okrasimo svoja srca s hvaležnostjo Bogu za vse, kar smo in kar 

imamo, tako kot vsako leto okrasimo oltarje po naših cerkvah. Hvala tudi 

vsem, ki živijo skupaj z nami, so nam blizu in nas podpirajo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Spoštovani! 

 

Svete maše, ki ste jih naročili, bodo darovane na tisti dan, kot je 

bilo dogovorjeno. To in še kaj drugega bo objavljeno vsako 

soboto na naših oznanilih na internetni strani Krajevne 

skupnosti Galicija (galicija.si). Priporočam vam, da ta oznanila 

spremljate, in se obenem zahvalim, da nam je to objavljanje že 

kar veliko let omogočeno.   

Če kdo želi mašo, ki jo je naročil, prestaviti na poznejši datum, 

naj me pokliče, da se dogovorimo. Maše lahko naročate tudi za 

naprej.   

Kdor želi prejeti sveto obhajilo, lahko pride na soboto ob 10. uri 

v kapelo v župnišču.   

 

V župnišču me lahko najbolj zagotovo dobite ob sobotah 

dopoldne. Takrat lahko naročniki tudi dobite Družino in 

Ognjišče. Na razpolago je že stenski Marijanski koledar (2.50 €) 

in Družinska pratika (6.50 €).  

Kadarkoli sem dosegljiv na telefonski številki 041 556 751.  

 

Molimo drug za drugega. Vsak dan vam bom pri maši v mislih 

posredoval božji blagoslov. 

V upanju, da bo kmalu bolje, vas vse lepo pozdravljam!                                      

                                                                                                      

                                                                                                              Janko, župnik  

 


