
ŽUPNIJE GALICIJA        
 14. julij 2019
                           

NEDELJA 15. MED LETOM – LEPA NEDELJA NA GORI 

14.07. 7.00     za farane                                   
8.30     na Pernovem   za +Jožeta in Marijo Pečnik, obl.  
11.00   na Gori  procesija in maša za + Franca in Ano Arnšek 
                                                                     ter za zdravje 

Ponedeljek Bonaventura      

15.07.                16.00    pogrebna maša in pogreb rajne Marije Novak 
19.00   za +Jožefo in Franca Šuperger, obl.                    

Torek Karmelska Mati Božja                            

16.07.       7.00     za +Elico Perc                  

Sreda Aleš                                         

17.07.                       7.00     za +Jožefo Verdel                            

Četrtek Elij                             

18.07.          8.00     na Pernovem   za +Viktorijo Ledinek, obl. 

Petek Makrina                          

19.07 19.00   za +Ivana in Ivano Podvršnik                    

Sobota Marjeta Antiohijska                    

20.07.         7.00     za +Pepija Grebovšek, obl. 

NEDELJA 16. MED LETOM – LEPA NEDELJA V GALICIJI

21.07. 

 

7.00     za farane                                   
10.00   procesija   in maša  za +Jakoba Ograjšek            

                                                          in Šteknečanove starše 
                                            ter za +Jakoba Doler 

                                
                     15. NEDELJA MED LETOM 



                                                                                
                                                                                                                                                           
                                                                             

Lk 10,25–37

TUDI TI DELAJ TAKO

Evangeljska prilika, ki jo pripoveduje evangelist Luka, je del vrste prizorov in dogodkov, ki so vzeti iz
vsakdanjega življenja in s katerimi nam Jezus pomaga razumeti globine Božje ljubezni do vsakega človeka,
posebej  do  tistih,  ki  trpijo  zaradi  bolezni ali  bolečin.  S  sklepnimi besedami  iz  prilike  o  usmiljenem
Samarijanu: »Pojdi in ti delaj prav tako« (Lk 10,37), Gospod tudi pokaže odnos, ki naj bi ga imel vsak
njegov učenec do drugih, posebej tistih v potrebi. 
Različni cerkveni očetje so v usmiljenem Samarijanu videli Jezusa samega; v človeku, ki je padel med
razbojnike pa Adama, našo pravo človeškost, ranjeno in zmedeno zaradi greha. Jezus je sin Boga, ki pokaže
zvesto,  večno in brezmejno Očetovo  ljubezen.  Jezus  pa  je  tudi  tisti,  ki  se  je  kot  Bog ponižal  in z
učlovečenjem prevzel človeško naravo, se približal človeškemu trpljenju celo do spusta pred pekel, kot
molimo v apostolski veroizpovedi, da bi človeštvu prinesel upanje in svetlobo. Jezus se ni ljubosumno
oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak usmiljeno gleda na brezno človeškega trpljenja ter podarja olje
tolažbe in vino upanja.
Prilika o usmiljenem Samarijanu (prim. Lk 10,25–37) prinaša predvsem dve pomembni pojasnili. Medtem
ko se je pojem »bližnji« dotlej bistveno nanašal na člane istega naroda in na tujce, ki so se naselili v izraelski
deželi, torej na skupnost, ki je bila solidarna z deželo in ljudstvom, je ta meja zdaj odstranjena: vsak, ki me
potrebuje  in  kateremu  lahko  pomagam,  je  moj  bližnji.  Pojem »bližnji« je  posplošen,  vendar  ostane
konkreten. Čeprav se razširi na vse ljudi, pa vendar ne ostane izraz neke splošne abstraktne ljubezni, ampak
zahteva mojo dejavno zavzetost povsod. Naloga Cerkve je, da vedno znova pojasnjuje povezavo med
oddaljenostjo in bližino za praktično življenje svojih članov. 

Po: Benedikt XVI.

Tisti čas je vstal 
neki učitelj postave, 

ki je takole skušal Jezusa: 
»Učenik, kaj naj storim, 

da dosežem večno življenje?« 
On pa mu je rekel: 

»Kaj je pisano v postavi? 
Kako bereš?« 

Ta je odgovoril: 
»Ljubi Gospoda,

svojega Boga, z vsem srcem 
in vso dušo, 
in vso močjo 

in vsem mišljenjem, 
in svojega bližnjega 
kakor sam sebe.« – 
»Prav si odgovoril,« 

mu je rekel, 
»to izvršuj in boš živel.«

 
(Lk 10,25–28)

https://www.google.si/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fzupnija.mackolje.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2FRV17328_Articolo-1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fzupnija.mackolje.org%2F15-nedelja-med-letom%25E2%2580%25A8%25E2%2580%25A8%2F&docid=BboB5KDDu74eIM&tbnid=ZS14prbqakPAIM%3A&vet=10ahUKEwia1YyyzbHjAhXFTxUIHZEBDdAQMwiGASg2MDY..i&w=640&h=453&itg=1&bih=670&biw=1536&q=usmiljeni%20samarijan&ved=0ahUKEwia1YyyzbHjAhXFTxUIHZEBDdAQMwiGASg2MDY&iact=mrc&uact=8


* Dom sv. Jožef Celje vabi k prijavam na duhovne vaje:
“Duhovno počitniški dnevi za starejše”
Vabljeni na skupno bivanje in pocitniško druženje starejših, z duhovno bogatimi 
vsebinami, zanimivimi delavnicami, pestrim kulturnim programom in romanji. Osrednja 
vsebina letošnjega srečanja bo življenje, delo in duhovnost     bl. škofa Antona Martina 
Slomška.
Počitniški dnevi bodo potekali   od nedelje 28. julija, do četrtka 1. avgusta
(pričetek ob 18.00, sklep s kosilom)
Pripravljamo jih sodelavci Doma sv. Jožef Celje
Prosimo za prijave do 26. julija na 059-073-800 in info@jozef.si

* Slovesnost lepe nedelje v Galiciji bo tudi letos (kot lani in predlani) vodil domačin 
p. Dani Golavšek. 
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