
             
 

 

 

            

 

              ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                           

                                                                      9. oktober 2016  

 

 

 

NEDELJA 28. MED LETOM                                  

09.10.  
 

ob 7h     za farane                   

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

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

Ponedeljek Danilo                        

10.10.                 ob 19h   za +Janka Lukanc                          

Torek Bruno                                                

11.10.          ob 7h     za +Ivana Šuperger                         

Sreda Maksimilijan Celjski                      

12.10.                                                    ob 7h    za vse rajne Srebočanove                       

Četrtek Gerald                                                             

13.10.          ob 8h    na Pernovem    za +Antona Štefančič  

Petek Kalist                                                                                                      

14.10.                ob 19h   za +Terezijo in Franca Levstik                        

Sobota Terezija Velika (Avilska)                  

15.10.          ob 7h    za +Jožeta in Štefko Krajnc                      

NEDELJA 29. MED LETOM                                  

16.10. 
 

  

ob 7h     za farane                   

ob 8.30   na Pernovem   za +Slavka Reher, obl.  

ob 10h   za družino Hriberšek  

 
 

      



         

 

OB EVANGELIJU DANAŠNJE NEDELJE  
 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lk 17,11–19 

KAJ SE SKRIVA ZA ČUDEŽI? 

 

V evangeliju današnje nedelje Kristus ni doživel hvaležnosti. Od desetih gobavcev, ki jih je ozdravil, 

se mu pride zahvalit samo eden. Zares skromen odstotek! Pa ne gre samo za problem priznanja in 

hvaležnosti, ampak tudi za globlje sporočilo odrešenja. Samo eden »se je vrnil in z močnim glasom 

slavil Boga« (Lk 17,15) pravi evangelij, in tako priznal, da za ozdravljenjem stoji Bog. Samo eden od 

ozdravljenih je »padel na obraz … in se mu zahvaljeval«. Besede nakazujejo, da je samo on v Jezusu 

prepoznal Odrešenika in Božjega Sina. Za ozdravljenjem je videl globlje Božje delovanje, odrešenjsko 

skrivnost, prihod Odrešenika. Za druge je bilo pomembno, da so ozdraveli in da so doživeli čudež, za 

njim pa niso iskali globljih vzrokov in niso prepoznali Božjega delovanja.  

Kdor prizna Boga in vidi za dogodki v svetu njegovo delovanje, je hvaležen. Kdor je hvaležen Bogu, 

pa bo hvaležnost do njega izkazoval z dobroto do ljudi: »Kar koli ste storili enemu od teh mojih 

najmanjših bratov, ste meni storili« (Mt 25,40). 

Velikokrat ljudje trpijo zaradi nehvaležnosti. Koliko starejših ljudi, ki so osamljeni v domovih za 

ostarele, bi bilo presrečnih, če bi jim bližnji pokazali samo malo hvaležnosti in izkazali drobno 

pozornost. In bilo bi manj občutka nekoristnosti, tako morečega za sodobnega človeka. Hvaležnost je v 

našem neosebnem času redka. Obnovo osebnih odnosov lahko pričakujemo samo od tistih, ki še 

upoštevajo Boga kot najvišjega Dobrotnika in mu izkazujejo hvaležnost. Hvaležnost do človeka bo 

potem prišla sama od sebe. 
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 

 

 

 

 

 

Eden izmed njih pa,  
ko je videl, da je ozdravljen, 

se je vrnil, in je z velikim  
glasom slavil Boga.  
In padel je na obraz  
pred njegove noge  

ter se mu zahvaljeval;  
in ta je bil Samarijan. 

Jezus pa je spregovoril:  
»Ali ni bilo deset očiščenih?  

Kje pa je onih devet?«  
In rekel mu je:  

»Vstani in pojdi,  
tvoja vera te je rešila.« 

 
(Lk 17,15–17.19) 



 

 

JEZUSOVI ČUDEŽI 

 

Čudeži so priče in znamenja Jezusovega poslanstva in njegove moči. On ni le Mesija, ki 

oznanja, ampak Mesija, ki deluje. On prinaša Božje kraljestvo 

z besedo in dejanji. Cilj čudežev je tako pripraviti človeka, da 

bi prepoznal in sledil Kristusu. Njegovi čudeži imajo torej 

namen ponovno in dokončno vzpostaviti Božje ljudstvo. So 

znamenja, ki budijo vero. Čudeži in vera so namreč tesno 

povezani. In kadar te vere ni, Jezus niti ne more narediti 

čudeža. Iz tega sledi, da mora čudež buditi vero, drugače ni 

resnični čudež in ostane le nenavaden in nepojasnjen 

dogodek. Prebuditi mora čudenje, to prvotno sposobnost 

človeka, ki ga odpira v novo in drugačno, v zadnji stopnji tudi 

presežno. Ob njih se človek zamisli in se sprašuje, a ostaja 

svoboden. Čudeži v veri potrjujejo, da je v njih deloval Bog. 
 

                                                                                                                                                       Po: M. Turnšek, Najdragocenejše 

 

 

 

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

OBVESTILA:  
 

 

* Tečaj za bralce beril 

Tečaj bo v torek, 11. oktobra, ob 19. uri v Jožefovi dvorani Doma pri sv. Jožefu         

v Celju.  

Voditelj: prof. Jože Faganel 

Tečaj je brezplačen – prostovoljni prispevki. Vabljeni! 

Prosimo za prijave na 059-073-800 ali info@jozef.si 

 

* Zavod Neplodnost in najina rodovitnost Maribor je poslal tole obvestilo: 

Se sprašujeta: »Kaj pa sedaj, ko ne moreva imeti otrok?«. Se čutita sama v tej bolečini? 

Se tudi vidva soočata z izkušnjo neplodnosti? – Tukaj smo za vaju. Smo prvi katoliški 

zavod v Sloveniji za pare z izkušnjo neplodnosti. Naše poslanstvo je, da pomagamo tem 

parom s pogovori, pričevanji, predavanji in raznimi srečanji. 

Več informacij na: www.neplodnost-rodovitnost.si ali na tel. št. 070 174 042.  

 

* V nedeljo, 23. oktobra, ste k sveti maši ob 10. uri še posebej vabljeni vsi, ki 

letos obhajate 70. rojstni dan. zahvalili se bomo Bogu za vse, kar smo prejeli v teh 

letih od njega in od ljudi, s katerimi smo se srečevali in s katerimi živimo. – Vsi, ki 

boste z nami pri tej maši, pa ste že zdaj povabljeni, da se nam po maši pridružite pod 

kozolcem!   
 

 

 

mailto:info@jozef.si
http://www.neplodnost-rodovitnost.si/

