
             
 

 

 

            

 

              ŽUPNIJE GALICIJA         
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NEDELJA 7. VELIKONOČNA                                       

08.05.  
 

ob 7h     za farane                             

ob 8.30  na Pernovem   za +Antona Štefančič  

ob 10h   za +Emilijo Koprivec      (darovala Marija Novak iz Velenja) 

Ponedeljek Izaija                                                

09.05.                 ob 19h  za +Frančiško in Martina Volf  

Torek Job                                                   

10.05.          ob 19h   za +Franca Novak z Gorice, obl.  

Sreda Odo                                       

11.05.                                                    ob 19h   za +Antona Žgank, obl.                  

Četrtek Leopold Mandić                                             

12.05.          ob 8h     v Petrovčah   za +Janija Podmiljšak in starše  

ob 19h   za rajne Kovačkove    

Petek Fatimska Mati božja                                                                                                                  

13.05.                ob 19h   za +Frančiško Iršič, obl.  

Sobota Bonifacij                                                                       

14.05.          ob 19h   za +Franca in Jožefo Veber                 

NEDELJA BINKOŠTI                                             

15.05. 
 

  

ob 7h     za farane                             

ob 8.30  na Pernovem   za +Slavka in Julijano Reher            

ob 10h   za +Frančiško Verdev       (darovala nečakinja Marjana)  

 
 



 

 

* Župnija Griže vsako leto vabi otroke v mesecu juliju na oratorij v Libojah in 

počitnikovanje v Ankaranu. Program za oboje lahko dobite v zakristiji. 
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MISLI OB 7. VELIKONOČNI NEDELJI, 
 

KI JE OBENEM TUDI NEDELJA SREDSTEV DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA                      
                                                                                                                                                

 

 

                                                                                  

Sveto leto usmiljenja nas vabi, da premišljujemo o odnosu med 

komunikacijo in usmiljenjem. Cerkev je namreč – združena s 

Kristusom, ki je živo in učlovečeno Božje usmiljenje – poklicana, da 

živi usmiljenje kot značilno potezo svoje celotne biti in delovanja. 

Kar povemo in kako povemo – vsaka beseda in vsako dejanje bi 

moralo izražati sočutje, nežnost in Božje odpuščanje do vseh. Ljubezen je po svoji naravi komunikacija in 

nas vodi k odpiranju, ne k samoti. Če naše srce in delovanje motivirata dobrota in Božja ljubezen, bo naša 

komunikacija nosilka Božje moči. 

Poklicani smo, da kot Božji otroci komuniciramo z vsemi, brez izjem. Jeziku Cerkve in njenim dejavnostim je 

še posebej lastno, da prenašajo usmiljenje tako, da se dotakne src ljudi in jih podpira na poti do polnosti 

življenja, ki ga je Jezus Kristus, poslan od Očeta, prinesel vsem nam. Da bi bil Jezus poznan in ljubljen, 

moramo vas e sprejeti toplino matere Cerkve in jo širiti okrog sebe. To je tista toplina, ki daje vsebino 

verskim besedam, neti iskro v oznanjevanju in pričevanju ter ju oživlja. 

Komunikacija ima moč, da ustvarja mostove, omogoča srečevanje in vključevanje, ki tako bogatita našo 

družbo. Kako lepo je videti ljudi, ki se trudijo izbirati besede in dejanja, da bi premostili nerazumevanja, 

ozdravili ranjeni spomin ter gradili mir in slogo. Besede lahko postavijo mostove med osebami, družinami, 

socialnimi skupinami, narodi tako v fizičnem kakor tudi v digitalnem svetu. Zato naj bodo besede in dejanja 

taka, da nam bodo pomagala najti izhod iz začaranih krogov obsodb in maščevanj, ki še vedno utesnjujejo 

posameznike in države ter vodijo do sovražnih sporočil. Kristjanova beseda se zavzema za rast skupnosti in 

se trudi – tudi, ko je treba jasno obsoditi zlo – da ne bi nikoli pretrgala odnosa in komunikacije. 

Vse ljudi dobre volje torej želim povabiti, naj ponovno odkrijejo moč, ki ga ima usmiljenje, da ozdravi 

pretrgane odnose in povrne mir ter slogo v družine in skupnosti. Naj usmiljenje sproži nov način pogovora in 

dialoga, kakor je slikovito prikazal Shakespeare: »Usmiljenje ni nuja. Pada z neba kakor svež dež na zemljo. 

Je dvojni blagoslov: blagoslavlja tistega, ki ga daje, in tistega, ki ga prejme.« 
 

Iz poslanice papeža Frančiška za 50. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja 

 

 

 

 

 


