
 
 
 
 
 

                   

                                             

                                ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                    

                                                                 13. november 2022  

                    
  

NEDELJA 33. MED LETOM                                                         

13.11.  
 

                              

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem  za +Marijo Felicijan, obl.  

10.00   za +Terezijo in Alojza Ježovnik, obl.    

            za +Martina in Jožico Reher   (Srečko)  

Ponedeljek Lovrenc Irski                                       

14.11.                18.00   za +Jožefo Reher, 30. dan                                                                                                 

Torek Albert Veliki                                                

15.11.     18.00   za +Martina in Marijo Novak,  

                   Podgorškove in Štefana Centrih  

Sreda Marjeta Škotska                        

16.11.                                                 18.00   za zdravje                             

Četrtek Leon Veliki, papež                                     

17.11.         8.00     na Pernovem    za + Elizabeto Ledinek                                 

Petek Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla                

18.11.  18.00   za +Karlija Lobnikar, Julijano in Franca Špeglič in sor.  

Sobota Matilda                                        

19.11.                8.00     za +Štefana Trupkovič, obl., in starše Čretnik                    

NEDELJA KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA                                              

20.11.  
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem  za +Franca Novak, obl.     

10.00   za +Franca Rednak                               
 

  



  

3333..  NNEEDDEELLJJAA  MMEEDD  LLEETTOOMM                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

EEVVAANNGGEELLIIJJ  
 

 

 

Stanovitno čakajmo Kristusov prihod 

Iz svetega evangelija po Luku Tisti čas so se nekateri pogovarjali o templju, kako je 

okrašen z lepimi kamni in zaobljubnimi darovi. Jezus pa je rekel: »Prišli bodo dnevi, ko 

od tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen.« Vprašali so ga: 

»Učitelj, kdaj pa bo to in kakšno bo znamenje, ko se bo to začelo goditi?« Rekel jim je: 

»Glejte, da se ne daste zavesti! Veliko jih bo namreč prišlo in bodo govorili v mojem 

imenu: ›Jaz sem,‹ ali ›Čas se je približal.‹ Ne hodíte za njimi! Ko boste slišali o vojnah 

in vstajah, se ne ustrašite, kajti to se mora prej zgoditi, vendar še ne bo takoj konec.« 

Tedaj jim je govóril: »Vzdignil se bo narod proti narodu in kraljestvo proti kraljestvu. 

Veliki potresi bodo na mnogih krajih, kužne bolezni in lakota, grozote in velika 

znamenja z neba. Toda preden se bo to zgodilo, bodo nad vas dvigali roke, preganjali 

vas bodo, izročali v shodnice in ječe in zaradi mojega imena vas bodo vlačili pred 

kralje in oblastnike. To se bo dogajalo, da boste pričevali zame. Vzemite si to k srcu, da 

ne boste vnaprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. Jaz vam bom namreč dal 

zgovornost in modrost, ki ji vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli kljubovati ali 

ugovarjati. Izdajali vas bodo celo starši in bratje, sorodniki in prijatelji, in nekatere 

izmed vas bodo ubili. Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, a še las z glave se 

vam ne bo izgúbil. S svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.« 

 



 

 
BODITE STANOVITNI 

 

Stanovitnost nam zagotavlja večno življenje. Pojavlja pa se vprašanje: Kakšna stanovitnost, pri čem moramo 

vztrajati? O neki stanovitnosti je govoril tudi evangelij prejšnje nedelje, če se še spomnimo. Saduceji so bili 

izredno vztrajni pri vprašanju, čigava bo žena po smrti, če jo je imelo za ženo kar sedem bratov. Je to takšna 

stanovitnost, ki nam zagotavlja življenje? 

 O drugi stanovitnosti govori današnji evangelij, ki opisuje dogajanje ob našem koncu. Jezus pravi, da bodo nad 

nas dvigali roke, nas preganjali, izročali v shodnice in ječe ... Pri tem pa nas spodbuja: Vtisnite si v srca to, da 

ne boste vnaprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. Jaz vam bom namreč dal usta in modrost. Če skušamo 

sestaviti sliko iz treh evangelijev, lahko iz njih izluščimo dve jasni trditvi: Prava vera se mora odražati v 

stanovitnosti in samo stanovitnost bo nagrajena z večnim življenjem. 

Da se bomo lažje orientirali, se vprašajmo, pri čem je Jezus vztrajal do konca, v čem je bil kot vzor vernika do 

konca dosleden. Pregovor pravi: kakršna smrt, takšno življenje. Pa poglejmo na križu visečega Jezusa, pri čem 

vztraja, kaj je njegova stanovitnost.  

»Glej, tvoja mati«, reče Janezu, in materi: »Glej, tvoj sin.« Kako čudovito vztrajanje v ljubezni. Jezus se tudi na 

križu ne vrti okrog samega sebe, krivice ali česa podobnega. Živel je za druge in za druge umira! »V tvoje roke 

izročam svojo dušo,« nato reče Jezus na križu svojemu Očetu. Jezus ve, kaj je bistveno. To je edino, kar ostane, 

le njegova duša. Vse je dal od sebe, nič ni ostalo. Pri tem ni nobene zagrenjenosti. Ohranja svoje dostojanstvo, 

ki mu ga je podaril Oče. In Očetu ga zopet vrača. V celoti je bil Njegov ljubljeni sin. Njegova stanovitnost je 

bila stanovitnost v ljubezni in spoštovanju samega sebe kot Božjega sina. In nato čisto na koncu: »Dopolnjeno 

je!« Jezus je vztrajal do konca. Stanoviten je bil do konca v nalogi, ki mu jo je zaupal Oče. Po njegovem zgledu 

bodimo stanovitni tudi mi, pa si bomo pridobili Življenje, kakor nam obljublja današnji evangelij. 
 

 

                                                                
                                                                                                                                                                                                      Po: E. Mozetič 

 

 

 
Prerok Malahija v današnjem odlomku poroča, kako bo Bog sodil ljudi. Tisti, ki so v svojih delih trdni, solidni, 

katerih življenje je prepojeno s sokom ljubezni, bodo obstali. Kdor pa je suh, se pravi, brez ljubezni, bo zgorel 

kakor slama. 

Prav gotovo drži: marsikaj, kar se nam zdaj zdi strašno pomembno, postane čisto majhno, če to presojamo v 

luči večnosti. Dovolj je, da stopimo na pokopališče in se malo zamislimo. Kako silno so se nosili nekateri, ki so 

tam pokopani. Zdaj, v smrti, pa so izenačeni s tistimi, ki so jih morda v življenju gledali zviška, jih zaničevali in 

jim delali krivico. Svetniki so imeli dragoceno življenjsko vodilo, ki je tudi nam na razpolago: živeti je treba 

pod vidikom večnosti. 
                                                                                                                                                                                                                         Po: S. Čuk, Misli srca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

(PO MAŠI OB 10.00: 

 

* Ob zahvalni nedelji se tudi jaz zahvalim vsem, ki na kakršenkoli način , duhovno 

in materialno, delate za župnijo: članom ŽPS in ključarjem, pevcem, zborovodjem in 

organistom, tistim, ki krasijo in čistijo cerkev, bralcem beril, ministrantom. Hvala tudi 

tistim, ki delajo in prispevajo sredstva ob raznih priložnostih in potrebah (tudi vsako 

nedeljo pri nabirkah). – Letos se še posebej v imenu cele župnije zahvalim tistim, ki 

so delali ali kakorkoli prispevali pri obnovi zunanjosti kaplanije. – Naj vsem Bog 

povrne! ) 

 

 

 

* Folklorna skupina Galicija vabi na Letni koncert 

"Skupaj nam dobro gre" 

z gosti iz Paga – Hrvaška.  

 Koncert bo v soboto, 19.11.2022 ob 18.00 v Domu krajanov Galicija. 

 

 

* Glasbena skupina QuARTApars, ki jo sestavljajo Ana Selišek, Janja Teržan, 

Rok Teržan in Jan Grobelnik, vljudno vabi na koncert z naslovom "Ko beseda ni dovolj 

...", ki bo v soboto, 26. novembra, ob 18.00 uri v župnijski cerkvi v Galiciji.  

Vstop je prost. 

 

 

* Na 1. adventno nedeljo, otroci 2. razreda, skupaj s starši pripravljajo dobrodelno 

stojnico, ki bo po 10. maši pred cerkvijo. Pri uri verouka so namreč izdelovali adventne 

venčke in druge okraske. Vse zbrane prispevke bomo namenili misijonarju Petru Opeki, 

ki deluje na Madagaskarju in vsak dan pomaga otrokom, ki na smetiščih iščejo 

vsakdanji kruh. Hvala za vsak prostovoljni dar. 

 

 

* Na predvečer praznika sv. Miklavža (ponedeljek, 5. decembra) bo Miklavž 

obiskal in obdaril otroke ob 16. uri v župnijski cerkvi, ob 17. uri pa v pernovski cerkvi. 

Vstopnice za vsakega otroka bodo po 10 evrov na razpolago v Košarici.  

 

 

* Po maši ob 10h vabi Turistično društvo Galicija pod kozolec na blagoslov vina 

in jedi iz zaselkov.   

 

 


