
 

 

             ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                                  13. oktober 2013  
 
 
 

NEDELJA 28. MED LETOM   

13.10.     

 

ob 7h      za farane  

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

ob 10h    za +Martina in Marico Volf, obl.   

Ponedeljek Kalist                                                                                               

14.10.                 ob 19h    za +Franca in Terezijo Verdel, hčerko Romanco in sor. 

Torek Terezija Avilska                                                                 

15.10.             ob 7h      v dober namen                                         

Sreda Hedvika                                                                         

16.10.     ob 7h      za +Pepija Grebovšek                           

Četrtek Ignacij Antiohijski                                                                                                                              

17.10.                  ob 8h     na Pernovem    v zahvalo                   

Petek Luka, evangelist                                                                                                                                                                                    

18.10 ob 19h   za +Franca Novak z Gore  

Sobota Pavel od križa                                   

19.10.          ob 7h      za vse Krajnčeve iz Hramš  

NEDELJA 29. MED LETOM - MISIJONSKA 

20.10. 

 
  

ob 7h      za farane  

ob 8.30    na Pernovem   za +Dušana Pečnik                   

ob 10h    za +Ljudmilo in Jakoba Podgoršek           

                       ter Martina in Marijo Novak  

 

 



 

 

* Skupno škofijsko praznovanje misijonske nedelje bo za našo škofijo v Petrovčah 
ob 14.30.  
 

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

           

 

    OB EVANGELIJU 28. NEDELJE MED LETOM  
 

 

                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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?  

Ali se ni našel  
nobeden drug, da bi se vrnil  

in dal čast Bogu,  
razen tega tujca?«  

 
(Lk 17,15–18) 

Bratranec mi je pripovedoval, 
kaj se je zgodilo njegovim 
sosedom. Nekoč je nekdo 
potrkal na njihova vrata. Bil je 
brezposeln moški srednjih let, 
ki je prosil za denar. Povabili 
so ga na kosilo in prisluhnili 
njegovi zgodbi. Po kosilu je 
vsak, od najmlajšega do 
najstarejšega, šel v svojo sobo 
po nekaj denarja. Dali so mu ga 
ter mu iz srca zaželeli boljšo 
prihodnost. On se jim je lepo 
zahvalil in odšel. 
Čez nekaj let jih je spet obiskal - tokrat ves vesel, ker je 
med tem našel zaposlitev. Obudili so spomine na prvi 
obisk. Ni pozabil njihovih besed ne pozornosti. Dejal je, da 
sta mu njihov sprejem ter sočutje pomagala vztrajati, 
dokler ni našel zaposlitve. S seboj je prinesel denar, da bi 
jim ga vrnil, in še torto, da bi skupaj praznovali. 
Ni bila darovana finančna podpora tisto, kar je spremenilo 
življenje tega človeka, temveč pozoren in sočuten sprejem. 
Hvaležnemu gobavcu ni prineslo odrešenja telesno 
ozdravljenje, prinesla mu ga je odprtost za srečanje in za 
novost, ki mu jo je podaril Jezus. Zmogel je stopiti iz sebe, 
odkriti v Jezusu svojega Odrešenika in obrniti stran. 

 
Po: T. Cachot 


