
 
 
 
 

                   

                                             

                                ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                    

                                                                    12. marec 2023  

             
          

NEDELJA 3. POSTNA                                                                         

12.03.  
 

                              

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Jožeta Pohole,  

                                        Marjana Zagorec in Frančiško Ciglar           

10.00   za +Julijano Puklek                   

Ponedeljek Kristina                                             

13.03.                18.00   za +Marijo in Martina Novak     

                    ter Štefana Centrih in rajne Podgoršek  

Torek Matilda                                               

14.03.     18.00   za +Ferdinanda Herman, obl.               

Sreda Ludovika                                                                               

15.03.                                                 18.00   za +Terezijo Levstik in Faniko Tovornik, obl.  

Četrtek Hilarij                                        

16.03.         18.00   za +Marijo Adamovič, 30. dan                    

Petek Jedrt (Jerica)                                          

17.03. 18.00   za +Franca in Jožefo Veber, obl.                  
           - po maši križev pot  

Sobota Jožef (liturgično praznovanje) 

18.03.                8.00     za +Jožefo in Martina Reher                

NEDELJA 4. POSTNA – Jožef – Teden družine                                                

19.03.       
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Jureta Gjuras, obl.        

10.00   za +Pepco Tepeš                       
 

  



 

3. POSTNA NEDELJA                   

  

 
 
 
 

  

  

EEVVAANNGGEELLIIJJ                                                        

Izvir vode, ki teče v večno življenje 

Tisti čas je Jezus prišel v samaríjsko mesto, imenovano Sihár, blizu posesti, ki jo je 

Jakob dal svojemu sinu Jožefu. Tam je bil Jakobov studenec. Jezus je bil utrujen od 

poti in je kar sédel k studencu. Bilo je okrog šeste ure. Tedaj je prišla žena iz Samaríje, 

da bi zajela vode. Jezus ji je rekel: »Daj mi piti!« Njegovi učenci so namreč odšli v 

mesto, da bi nakupili hrano. Samarijánka mu je tedaj rekla: »Kako vendar ti, ki si Jud, 

prosiš mene, Samarijánko, naj ti dam piti?« (Judje namreč nočejo imeti stika s 

Samarijáni.) Jezus ji je odgovóril in rekel: »Če bi poznala Božji dar in če bi vedela, kdo 

je, ki ti pravi: ›Daj mi piti‹, bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode.« Žena mu je rekla: 

»Gospod, nimaš s čim zajeti in vodnjak je globok. Od kod imaš torej živo vodo? Si mar 

ti večji kakor naš oče Jakob, ki nam je dal ta vodnjak in je iz njega pil on sam, njegovi 

sinovi in njegova živina?« Jezus je odvrnil in ji rekel: »Vsak, kdor pije od te vode, bo 

spet žejen. Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo 

voda, ki mu jo bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje.« Žena mu 

je rekla: »Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna in ne bom hodila sem zajemat. - 

Gospod, vidim, da si prerok. Naši očetje so častili Boga na tej gori, vi pa pravite, da je 

kraj, kjer ga je treba častiti, v Jeruzalemu.« Jezus ji je rekel: »Veruj mi, žena, da pride 

ura, ko ne boste častili Očeta ne na tej gori ne v Jeruzalemu. Vi častite, česar ne 

poznate, mi pa častimo, kar poznamo, kajti odrešenje prihaja od Judov. Pride pa ura in 

je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in resnici. Prav takih častilcev si 

namreč želi Oče. Bog je duh, in tisti, ki ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici.« 

Žena mu je dejala: »Vem, da pride Mesija (kar pomeni Maziljenec). Ko pride, nam bo 

vse oznanil.« Jezus ji je rekel: »Jaz sem, ki govorim s teboj.« 

Veliko Samarijánov iz tistega mesta je začelo verovati vanj. Ko so Samarijani prišli k 

njemu, so ga prosili, naj ostane pri njih; in ostal je tam dva dni. Zaradi njegove besede 

jih je še veliko več začelo verovati. Ženi pa so govorili: »Ne verjamemo več zaradi 

tvojega pripovedovanja, kajti sami smo slišali in vemo, da je on resnično odrešenik 

sveta.« 



Jn 4,5–42 

»DAJ MI PITI« 
 
Evangelij, ki smo ga poslušali, se ne obotavlja, da bi nam pokazal Jezusa, ki je utrujen od poti. 
Opoldne, ko je sonce najmočnejše, ga vidimo ob vodnjaku, da bi se odžejal, si opomogel, obnovil 
moči za nadaljevanje svojega poslanstva.  
Nemalokrat pa se zdi, da se je v naše skupnosti naselila pretanjena vrsta utrujenosti, ki  nima 
ničesar opraviti z Gospodovo. Gre za skušnjavo, ki bi jo lahko imenovali utrujenost upanja. Kakor 
da bi vse postalo zmedeno. Pri tem ne mislim na 'poseben napor srca' nekoga, ki izmučen zaradi 
dela na koncu dneva premore vesel in hvaležen nasmeh; ampak na utrujenost  pred prihodnostjo. 
Gre za utrujenost, ki vse omrtviči. Nastane, ko gledamo naprej in ne vemo, kako se odzvati na 
intenzivnost in negotovost sprememb, ki jih doživljamo. 
Na videz se zdi, da se vse normalno odvija, a v resnici se vera izrablja in uničuje. Brez upanja pred 
stvarnostjo, ki je ne razumemo, ali pa mislimo, da Gospod in naše skupnosti nimajo ničesar več 
povedati in ne dati temu svetu.  
Dobro je imeti isto drznost, kot jo je imel Učitelj, in reči: 'Daj mi piti.' Kot se je zgodilo Samarijanki in 
se lahko zgodi vsakemu med nami, ne želimo potešiti žeje s kakršno koli vodo, ampak s tistim 
'izvirom vode, ki teče v večno življenje' (Jn 4,14). Kakor Samarijanka, ki je več let nosila prazne vrče 
neuspelih ljubezni, tudi mi dobro vemo, da nam ne more pomagati katera koli beseda, da bi obnovili 
moči in preroštvo poslanstva. Ne kakršnakoli novost, pa naj se zdi še tako zapeljiva, ne more 
ublažiti žeje. 
'Daj mi piti' je tisto, kar prosi Gospod, in kar prosi, da rečemo tudi mi. Ko to povemo, odpremo vrata 
našega utrujenega upanja, da bi se brez strahu vrnili k temeljnemu vodnjaku prve ljubezni. 'Daj mi 
piti' pomeni tudi priznati potrebo, da nas Duh preoblikuje v ljudi spomina na srečanje, na zveličaven 
mimohod Boga. In zaupanje, da kakor je storil včeraj, tako bo še naprej delal jutri. Podati se h 
koreninam nam nedvomno pomaga ustrezno živeti sedanjost, brez strahu. 

 

Po: E. Mozetič 

 

 

OB VODNJAKU 

 
Brez življenja postane vsaka hiša,  

tudi naš skupni dom,                                                                                                     

le še kup lepo zloženega kamenja. 

Zaman so snovali arhitekti,  

se trudili varčevalci in ustvarjalni umetniki,  

če skozi okna ne bodo zrle v svet  

v ljubezni in upanju rojene otroške oči. 

 

Čez včeraj še trdne stene  

se bo jutri razrastel tujčev bršljan,  

iz vlažnih senc bo silil v prazne odprtine,  

kjer mu bo veter vzdihoval balade  

o minljivosti človekovih snovanj. 

 

Vsi bomo trpeli žejo ob vodnjaku življenja,  

ki smo ga zastrupili s sebičnostjo in napuhom,  

zavedene s potrošniško plodnostjo. 

Še malo, pa bomo do smrti posušeno drevo,  

razjedeno od praznih verovanj. 

 

Studenec na dnu vodnjaka še ni presahnil,  

le njegove vode se počasi pretakajo drugam.  

V pogumnejša srca, ki odpirajo svojo bit Praizviru,  

ki edini blagoslavlja z življenjem.                                                  Po: B. Vrbovšek, Gospod, povsod vidim tebe 

                                                             



 

 

 

Medžupnijska karitas Petrovče vabi v torek, 14. marca, ob 19.30 uri na 26. 

dobrodelni koncert "Z roko v roki", ki bo v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu. 
Vstopnice dobite v zakristiji ali v župnišču, na Tic-u v Žalcu in eno uro pred koncertom.  

Cena vstopnice: 15 €.  

 

 

 

 

SVETE MAŠE PRI SV. JOŽEFU - CELJE 

NA NEDELJO, 19. marca:  

 

8.30 

10.00 

11.30 

18.30 

 

Vse dopoldne priložnost za spoved.  

 

 

 

 

NA 5. POSTNO NEDELJO  (26.3.)  

bo prenos maše ob 10. uri po radiu iz naše župnijske cerkve.  

 (Tretji radijski program – ARS in Radio Ognjišče.)  

 

 

 

 

V povezanosti z radijskim misijonom na Radiu Ognjišče  

bo v petrovški cerkvi 31. marca priložnost za spoved od 9. do 19. ure. 

Spovedujemo dekanijski duhovniki.   

 

 

 

 

V soboto pred cvetno nedeljo (1.4.) bo ob 15. uri v naši župnijski cerkvi 

priložnost za spoved (spoveduje g. Mirko Škoflek, župnik iz Šempetra).  

 

 

 

 

 

 

 

 


