
 
 

            ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                                   12. julij 2015  

 

 

 

NEDELJA 15. MED LETOM – LEPA NEDELJA NA GORI   

12.07.  

 

ob 7h     za farane                                                                        
ob 8.30   na Pernovem  za +Franca Šuper, obl.  
ob 11h    na Gori   procesija in maša            
                              za +Ivana in Geliko Videnšek, obl.  

Ponedeljek Henrik, cesar, mož sv. Kunigunde                

13.07.                 ob 19h   za +Pepija Grebovšek, obl.          

Torek Kamil                                       

14.07.          ob 7h     v dober namen                             

Sreda Bonaventura                                                  

15.07.                                                   ob 7h     za +Angelo Žolnir    

Četrtek Karmelska Mati božja (Karmen) 

16.07.           ob 8h     na Pernovem  za +Milana Štefančič  

Petek Aleš                                                                                                                  

17.07. ob 19h   za +Jožefo Šuperger, obl.  

Sobota Elij                                           

18.07.          ob 7h     za +Anico Ostruh, obl., in rajne Flisove  

NEDELJA 16. MED LETOM                                  

19.07. 

 
  

ob 7h     za farane                                                                        
ob 8.30   na Pernovem  za +Jožeta in Marijo Pečnik, obl.  
ob 10h    za +Jakoba Žagar in Vengustove         
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Mr 6,7–13 

NAJNUJNEJŠA PRTLJAGA 
 

Ko je Jezus poslal apostole oznanjat evangelij (prim. Mr 6,7–13), jim je naročil, naj ne jemljejo 
s seboj »ne kruha ne popotne torbe ne denarja v pasu«, ampak naj vzamejo le najnujnejše ter 
potujejo svobodni. Bog bo stal ob strani tistim, ki zaupajo vanj in se mu popolnoma izročajo. 
Če želimo hitro potovati, moramo s seboj vzeti čim manj prtljage, da bomo čim bolj svobodni. 
Na tako pot moramo vzeti močno vero, da nas Bog pošilja in da sledimo njegovemu klicu. To 
lepo vidimo v prvem berilu. Ko so preroku Amosu prepovedali oznanjati, je ta odgovoril: 
»Nisem bil prerok in ne sin preroka � Gospod me je vzel izza črede in Gospod mi je rekel: 
‘Pojdi, prerokuj mojemu ljudstvu Izraelu!‘« (Am 7,14). 
Kakor vsak Božji izbranec si tudi prerok ni izmislil sam poslanstva, ampak je sledil Božjemu 
klicu. Zato je najnujnejši tovor, ki ga moramo vzeti s seboj na pot, zavest, da nas je Bog v 
svoji neizmerni ljubezni poklical in izbral za svoje glasnike. To je naš najnujnejši tovor. Če 
jemljemo še veliko drugih stvari, na katere se zanašamo, bomo potovali izredno počasi, če se 
bomo sploh sposobni premikati. Če kaj jemljemo na pot, vzemimo to le zato, da bi vse svoje 
sposobnosti in dobrine uporabili v korist Božjega kraljestva. V današnji Božji besedi je zelo 
poudarjena Božja pobuda. Bog kliče in pošilja. Zato tudi stoji ob strani poklicanim, da morejo 
narediti velike stvari kljub lastnim pomanjkljivostim. 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 
 
 

 

 
 

 In poklical je dvanajstere  
ter jih po dva in dva  

začel pošiljati in jim je dal  
oblast nad nečistimi 

duhovi. Naročil jim je,  
naj ne jemljejo na pot  
nič drugega kakor le 

palico,  
ne kruha ne torbe  
ne denarja v pasu;  
ampak naj imajo  

sandale na nogah in  
naj ne oblačijo dveh 

oblek. 
 

(Mr 6,7–9) 


