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NEDELJA 15. MED LETOM – LEPA NEDELJA NA GORI          

15.07.  
 

ob 7h     za farane                              

ob 8.30   na Pernovem  za +Franca Zupanc, obl.  

ob 11h   na Gori  procesija  in maša za r. Tomanove iz Zavrha 

Ponedeljek Karmelska Mati božja 

16.07.                 ob 19h   za +Jožefo in Franca Šuperger, obl.                     

Torek Aleš                            

17.07.         ob 7h     za +Franca Cvikl                   

Sreda Arnold                                     

18.07.                                                    ob 19h   za +Ivana Čakš, osmina, in Anico Čakš, obl.                   

Četrtek Arsenij                      

19.07.           ob 8h     na Pernovem    za +Viktorijo Ledinek, obl.  

Petek Marjeta Antiohijska                      

20.07. ob 19h   za +Ivana Potočnik in vse Urbanove, obl.  

Sobota Lovrenc                                       

21.07.          ob 7h     za rajne Mihelakove                    

NEDELJA 16. MED LETOM – LEPA NEDELJA V GALICIJI      

22.07.  
 

  

ob 7h     za farane                              

ob 10h   procesija  in maša 

             (1) za +Jakoba Ograjšek in Šteknečanove starše 

             (2) za +Jakoba Doler  
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Mr 6,7–13 

TUDI NAS POŠILJA V SVET 

 

V Jezusovem govoru, ko pošilja svoje učence v svet, lahko prepoznamo pomembno zaporedje korakov: 

Najprej Jezus pokliče svoje učence: preden se podamo na pot izpolnjevanja našega poslanstva, je pomembno, 

da se najprej zavemo, da je bil Bog prvi, ki nas je poklical. Ustaviti se moramo, da bi prepoznali rdečo nit – 

odnos z Bogom, ki se vleče skozi naše življenje, da bi začutili, po kateri poti nas želi voditi. 

Jezus pokliče dvanajst učencev k sebi, da bi postali močnejši ob njegovi navzočnosti in da se bodo pripravili na 

svoje poslanstvo. Pred vsakim korakom v svet potrebujemo čas molitve, da smo ob Bogu in da ga prosimo za 

njegovo moč.  

Nazadnje jih Jezus pošlje po svetu, po dva hkrati: če smo pred tem šli čez prva dva koraka, se bo naše osebno 

poslanstvo vsak dan znova izkristaliziralo. Srečanje in odnos z ljudmi, ki so poklicani na podoben način, nam 

daje pogum, da skupaj ostanemo zvesti našemu poslanstvu in da drug drugega pri tem podpiramo. 

Poslani smo, opremljeni z veliko močjo, da izganjamo nečiste duhove. »Nečistoča« se prične tam, kjer je Bog 

izločen iz življenja. Bog je življenjska moč, ki veje iz stvari, ljudi, dogodkov in prerokov. Kjer je ta  življenjska 

moč zaustavljena, se prične bolezen, odtujenost od Boga in smrt. Zaradi tega pošilja Bog svoje preroke in 

pošilja nas, da bi prispevali svoj delež k odrešenju stvarstva.  

Apostolom zapove, da naj ničesar ne vzamejo s seboj na pot. Edina prtljaga, ki jo potrebujemo kot preroki je, 

Božji duh. Bog sam je naša hrana, naša prtljaga, naša palica. Kdor hoče oznanjati, mora znati živeti z ljudmi. 

"Ostanite v hiši, v katero ste vstopili ..., in če vas kakšen kraj ne sprejme, pojdite od tam ..." Za našo službo na 

tem svetu potrebujemo po eni strani jasno odločitev, po drugi pa veliko kreativnosti pri prilagajanju na 

okoliščine. 
 

Povzeto po: www.virc.at 

 

 

 

 

Poklical je k sebi dvanajstere 
in jih začel pošiljati  

po dva in dva. Dajal jim je 
oblast nad nečistimi duhovi  

in jim naročil, naj razen palice  
ne jemljejo na pot ničesar,  

ne kruha, ne popotne torbe,  
ne denarja v pasu,  
obujejo naj sandale  

in naj ne oblačijo dveh oblek.  
»Če vas kakšen kraj  

ne sprejme  
in vas ne poslušajo,  

pojdite od tam  
in si otresite prah z nog,  

njim v pričevanje.«  
In šli so ter oznanjali,  
naj se spreobrnejo. 

 
(Mr 6,7–9.11–12) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OB LEPIH NEDELJAH NA GORI ČASTIMO 
 

SVETO KUNIGUNDO (930 – 1033)    in njenega moža 

SVETEGA HENRIKA  (973 – 1024),   ki je bil cesar Rimsko-nemškega cesarstva.                 
 

Del Rimsko-nemškega cesarstva je bila v tistem času tudi naša dežela.  
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Junij 2018 

 

 

Spoštovani!  

 

Po dobrem letu boste znova prejeli pismo z »gospodarsko« vsebino. Dolžni smo vam tudi pojasniti 

nekatere stvari, da ne bi bilo nesporazumov.  

 

V nekaj zadnjih letih so za nami kar zahtevni  in obenem nujni podvigi. Popolnoma smo obnovili orgle 

v župnijski cerkvi (2014). V župnišču smo zamenjali propadla, 92 let stara okna, ki so pozimi spuščala 

veliko toplote v okolje (2015). Šele za tem je bilo smiselno montirati toplotno črpalko, ki zdaj ogreva 

župnišče in cerkev skupaj. Na ta način bomo prihranili veliko denarja za kurjavo, ki nas je do zdaj stala 

vsako zimo skoraj 5.000 evrov. V zimi, ki je za nami, smo prvič videli, kakšna je razlika v ceni 

kurjave, saj nas je to zimo stala le okoli 2.100 evrov (kljub hudemu mrazu v februarju). – Hvala vsem, 

ki ste našo župnijo pri vseh teh izdatkih podpirali, saj bo tudi montaža toplotne črpalke kmalu 

izplačana.   

 

Sedaj je pred nami nujna sanacija strehe na župnijski cerkvi. Pridobili smo 5 predračunov, ki segajo 

od okoli 40 tisoč do skoraj 54 tisoč evrov. Seveda si tega niti v sanjah ne moremo privoščiti. Zato smo 

sklenili, da bomo šli po etapah, kolikor bomo pač zmogli. Najprej bomo (letos) uredili streho okoli 

zvonika in nad prezbiterijem, kjer je v najslabšem stanju. Računamo, da nas bo to stalo približno 

22.000 €.   Da bi to lažje izplačali, bomo prodali nekaj lesa iz župnijskega gozda. S tem se ne bo 

naredila nobena škoda, saj je logar označil samo tisto drevje, ki ga je nujno in obvezno posekati zaradi 

čiščenja gozda. Na žalost si od tega ne moremo obetati velike vsote, saj je drevje slabe kvalitete.  

 

Na račun gozda in lesa bo podružnica na Pernovem dobila nov lesen oltar (sedanji je običajna miza), 

ambon, sedeže za duhovnika in ministrante ter omaro v zakristiji. Za vse to nam ne bo treba zbirati 

prispevkov v denarju. Na pernovsko lepo nedeljo (5. avgusta) ste ob 15. uri vabljeni na slovesnost 

posvetitve oltarja, ki jo bo vodil naš škof Stanislav Lipovšek.  

 Že nekaj časa poteka tudi obnova orgel v pernovski cerkvi, kar bo po svoji želji in namenu 

financiral eden od naših faranov.  

 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste do zdaj in upamo, da boste še naprej, sodelovali pri teh zadevah. 

Posebej hvala še tistim, ki redno ob nedeljah skrbijo za to, da zmoremo pokrivati sprotne izdatke.   

 

Še naprej bomo morali zbirati prostovoljne prispevke. Kot do zdaj bodo za to namenjene tudi nabirke 

prvih nedelj v mesecu, darovi pri pogrebih ter darovi, ki jih boste prinesli osebno ali nakazali na 

transakcijski račun župnije. Zelo bomo hvaležni tudi podjetnikom in drugim donatorjem za malo 

večje vsote, ki si lahko darovani znesek obračunate pri stroških.  

 

Naslov za nakazilo: 

Župnija Galicija, Galicija 2, 3310 Žalec. 

Številka računa:   SI56 0483 5000 3309 697.                       BIC banke prejemnika KBMASI2X. 

Koda namena:  OTHR.                                                         Namen:  ZA STREHO.  

 

V upanju na vaše razumevanje in velikodušnost vas lepo pozdravljamo in želimo božjega blagoslova 

pri vsem vašem delu in v vaših družinah!  

 

                                                Župnik Janko, ključarji ter Župnijski gospodarski in pastoralni svet  


