
 
 
 
 
 

                   

                                               

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                   14. november 2021 

          

            

 
 

NEDELJA 33. MED LETOM                                   

14.11.  
 

                              

7.00     za farane  

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

10.00   za +Geliko, Ivana in Ivico Videnšek  

Ponedeljek Albert Veliki                               

15.11.                 18.00   za rajne Jovanove iz Železnega           

Torek Marjeta Škotska                                 

16.11.      18.00   za +Franca Arnšek                                 

Sreda Elizabeta Ogrska                                   

17.11                                                    18.00   za +Angelo Križan                                             

Četrtek Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla    

18.11.         8.00    na Pernovem  za +Ljudmilo Rednak                   

Petek Matilda                                            

19.11.  18.00   za r. Meglajekove ter Antonijo in Adolfa Žolnir  
                                                      (darovala nečakinja Minka) 

Sobota Edmund                                         

20.11.          8.00     za +Franca Krulec, obl.  

NEDELJA KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA      

21.11.  
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem  za +Marijo, Rudolfa in Saro Veber, obl.  

10.00   za družino Rednak  
 

 
 



33. NEDELJA MED LETOM                                      
 

EEvvaannggeelliijj  
 
OB SODBI BO KRISTUS ZBRAL VSE SVOJE ZVESTE 
 
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: V tistih dneh, po tisti véliki 
stiski, bo sonce otemnelo in luna ne bo dajála svoje svetlobe. Zvezde 
bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majále. Tedaj bodo videli 
Sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo in slavo. In takrat bo 
poslal angele in zbral svoje izvoljene od štirih vetrov, od konca 

zemlje do konca neba. Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko: 
Kadar postane njegova veja že mužévna in poganja liste, veste, da je 
poletje blizu. Tako tudi vi: Ko boste videli, da se to dogaja, védite, da 
je blizu, pred vrati. Resnično, povem vam: Ta rod nikakor ne bo 
prešel, dokler se vse to ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla, moje 
besede pa nikakor ne bodo prešle. Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, 
ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče.« 
 

 

ZADNJA URA 
 

Ena bo zadnja! Ura mojega, tvojega, slehernega 
življenja. K temu razmišljanju nas želi spodbuditi 
Božja beseda teh zadnjih nedelj cerkvenega leta, ko 
govori o koncu sveta in o sodbi. Stari Rimljani so 
imeli modro navodilo: »Kar delaš, delaj modro in misli 
na konec!« Za vse bomo nekoč dajali odgovor, nas 
prepričuje Jezus, vendar mi živimo preveč površno in 
si tega ne jemljemo k srcu. Da bo ta odgovor za nas 
lažji, se skušajmo vsak večer, ob koncu dneva, 
postaviti na zatožno klop. Tožnik bo naša vest, Božji 

glas v nas, mi pa bomo pred njo zagovarjali svoja dejanja. V mislih imam izpraševanje vesti, ki naj bi 
bilo zadnje opravilo krščanskega človeka, preden leže k počitku. Vsak dan je lep košček našega 
življenja. Ne vemo, kdaj nastopi za nas zadnji dan. Gospod pride kot tat, opozarja Jezus. Ne veste 
ne dneva ne ure. Bodite pripravljeni!  
Božja beseda iz Stare zaveze nas poučuje: »Misli na poslednje reči in vekomaj ne boš grešil!« Smo 
sredi meseca novembra, ki je posvečen misli na naše drage pokojne. V začetku meseca smo 
okrasili njihove grobove s cvetjem in na njih prižgali sveče; kot kristjani smo tudi kaj zmolili, saj 
molitev koristi več kot rože, sveče in lepi nagrobniki. Romati na grobove je koristno za nas same, saj 
nam ti zadnji domovi dajo vedeti, da naša pot neizogibno pelje proti grobu, ki pa je le vmesna 
postaja – čakalnica za vstajenje. 
V življenju se velikokrat obnašamo zelo nespametno in včasih kar smešno. Toliko nam je do tega, 
da bi nekaj veljali pred ljudmi: delamo se dobre, poštene, čeprav nam naša vest govori drugače. 
Vzemimo si vsak dan nekaj trenutkov v zbranosti in prisluhnimo temu glasu v sebi. Vprašajmo se, 
kaj bi hotel iz mene narediti Bog s svojo milostjo in kaj smo iz sebe naredili mi. Moja vest je moje 
notranje oko. »Če tvoje oko temno, kolika bo tema!« pravi Jezus. In vemo, koliko teme je v ljudeh, 
ker slepijo sami sebe in nočejo poslušati Božjega glasu v sebi. 
Vsekakor se je vredno ravnati tudi po reku: »Vsak je svoje večne sreče ali nesreče kovač!« 
 

                                                                                                                                                                 Po: S. Čuk, Misli srca 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vsi vemo: za jesenjo pride mraz in 
potem sneg in potem zima. In pozimi 
je vse kot mrtvo, le človek in luč 
ognja kažeta, da življenje še ni 
umrlo. 
Prav tako vsi vemo, da se bliža 
večer in noč, ko se sonce prevesi v 
drugo polovico dneva. In ponoči se 
zdi, kot da je zemlja izumrla, le luči 
so kakor tleča iskra, iz katere v jutru 
sije novo življenje. Prav tako vemo, 
da je človeško življenje kot leta, kot 
dan, da vznikne, se razcveta in 
izgine v nadčutna področja 
stvarnosti. 
A čeprav znamo urejati življenje v skladu s časi, vedno znova 
pozabimo na pouk narave: oditi bo treba, pa ne v brezno niča, 
temveč v naročje Stvarnika. Končati in dovršiti moramo rast dni na 
zemlji, potem pa položiti sadove pred Večnega. 
Tako nas uči narava, v kateri živimo. 
Tudi nadnarava naravne danosti podpira in dopolnjuje. Zato nam 
Cerkev zadnjih nedelj cerkvenega leta bere odlomke, ki govorijo o 
koncu sveta ali poslednjih časih, predno bodo nastopile štiri 
poslednje reči: smrt, sodba, nebesa ali pekel. 
Kakor je vse na svetu minljivo, je minljiv tudi svet sam. Ima svoj 
začetek in konec. Kakor o začetku sveta ne vemo veliko, tako tudi 
o koncu ne: preroške knjige in Kristusove prilike nam te prihodnje 
resnice skušajo osvetliti. Dejstvo pa je, da ne vemo ne ure ne 
dneva, tako da se moramo truditi za pravo pot vsak dan znova. Le 
tako bomo lahko ob koncu prispeli Njemu v objem. 

Po: Bogoslužno leto B 



 

 

 

 

* Pred nami je teden zaporov (od 14. do 20. novembra), ki se povsem svetu vsako 

leto obhaja v okviru krščanskih Cerkva ter skupnosti.  

Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani zavedali potreb zapornikov in njihovih 

družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike.  

 

* Od 22. do 28. novembra bo TEDEN KARITAS.  

V okviru tega tedna bo v sredo, 24. novembra, ob 20. uri v dvorani Golovec v Celju 

dobrodelni koncert KLIC DOBROTE za družine v stiski.  

Vstopnice so na voljo na telefonski številki 01/300 59 60.  

Za obisk koncerta je potrebna prijava in izpolnjevanje PCT pogoja.  

 

* V nastajanju je igrano-dokumentarni film o blaženem Antonu Martinu Slomšku. 

Odbor, ki snemanje filma pripravlja, prosi za pomoč in podporo. Vsa informacija o tem 

je na listu, ki ga lahko dobite v cerkvi.  


