
 

 

            ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                                    11. maj 2014  
 
 
 

NEDELJA 4. VELIKONOČNA – nedelja Dobrega Pastirja       

11.05.     

 

ob 7h      za farane                                
ob 8.30    na Pernovem  za +Slavka Reher  
ob 10h    za +Martina Rotar      

Ponedeljek Leopold Mandić                                                                           

12.05.                 ob 19h    za +Franca in Branka Pečnik                 

Torek Fatimska Mati božja                                                        

13.05.            ob 19h    za Frančiško in Jožeta Iršič, obl.           

Sreda Bonifacij                                                                   

14.05.              ob 19h    za +Jožeta in vse Videnškove, obl.  

Četrtek Zofija                                          

15.05.                  ob 8h    na Pernovem  za +Ivanko in Vilija Zorzo 
ob 19h    za +Vladimirja in Lojzeta Šuperger           

Petek Janez Nepomuk                                                                        

16.05. ob 19h    po namenu Grebovškovih      

Sobota Jošt                      

17.05.          ob 19h    za +Ivano in Antona Volf, obl.  

NEDELJA 5. VELIKONOČNA           

18.05. 

 
  

ob 7h      za farane                                
ob 8.30    na Pernovem  za +Martina    Rednak, obl.  
ob 10h    za +Ivana in Danijela Kugler, obl.  

 
 



        
 
* Župnija Griže pripravlja za osnovnošolske otroke počitnikovanje v 
Ankaranu (v juliju) in oratorij v Libojah (od 1. do 5. avgusta). – 
Podrobne informacije s prijavnicami dobite v župniji Griže                        
(tel. 03/710 01 30) ali Galicija (tel. 03/714 80 40).  
 
* Župnija Petrovče vabi na romanje v Medžugorje v času od 13. do 15. 
junija. Cena: 140 €. -  Informacije in prijava na tel. 041/437 145.  
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OB 4. VELIKONO ČNI NEDELJI – NEDELJI DOBREGA PASTIRJA   
                                                                                                                                            
 
                                                                                                                    
 

Kristus je edini dobri pastir. Le on je resnični 
vodnik vsega Božjega ljudstva –   Cerkve, kot 
je edino on resnični učitelj in duhovnik.  Vsi ki 
opravljajo vodstvene službe v Cerkvi – papež, 
škofje, duhovniki jih opravljajo le v moči 
edinega učitelja, duhovnika in pastirja –
Kristusa kot njegovi sodelavci. Zato se morajo 
nenehno ozirati v Kristusa in svojo službo 
vršiti v duhu ponižnosti, zvestobe in ljubezni 
do svojega Gospoda, po njegovih željah in 
smernicah, začrtanih v evangeliju. 
Kristus kot dobri Pastir ljubi vso Cerkev, vse Božje ljudstvo, tiste, ki so blizu, pa tudi in 
še bolj tiste, ki so daleč in so njegove ljubezni in pomoči najbolj potrebni. Hoče, da bi se v 
njem vsi srečali med seboj, da bi bili v njem vsi eno. In ob tem ne smemo pozabiti, da smo 
k takšnemu prizadevanju za medsebojne vezi, za popolnejšo ljubezen in edinost 
poklicani vsi, ki smo bili s krstom vključeni v Cerkev, ki je Kristusovo skrivnostno telo. 
Sredi 19. stoletja je kot dober pastir s posebno zavzetostjo služil slovenskemu ljudstvu 
prvi mariborski škof blaženi Anton Martin Slomšek.  Kristus, dobri pastir, pa vabi tudi 
nas, vse, ki nosimo ime kristjan, da bi bili njegovi sodelavci. Kot dobri pastirji naj bi dan 
za dnem drug drugemu ljubeče služili. 
                                                                                                                                                           Po: S. Janežiču 
 
 
 


