
 

 

            ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                                    18. maj 2014  
 
 
 

NEDELJA 5. VELIKONOČNA           

18.05.     

 

ob 7h      za farane                                
ob 8.30    na Pernovem  za +Martina    Rednak, obl.  
ob 10h    za +Ivana in Danijela Kugler, obl.  

Ponedeljek Krispin                                                                                  

19.05.                 ob 19h    za pokojne Štampetove                       

Torek Bernardin Sienski                                                          

20.05.            ob 19h    za Franca Volf, obl.                         

Sreda Mehiški mučenci                                                             

21.05.              ob 19h    za +Franca Reher, 30. dan                

Četrtek Marjeta Kasijska                                

22.05.                  ob 8h    na Pernovem  za +Josipa Bodis, Antona Prevolšek in sorod. 
ob 19h    za rajne Dolšekove                           

Petek Servul                                                                                                                                                   

23.05. ob 19h    za +Alojza in Jožefo Podlesnik  

Sobota Marija, Pomočnica kristjanov  

24.05.          ob 19h    za vse rajne Pušjakove  

NEDELJA 6. VELIKONOČNA           

25.05. 

 
  

ob 7h      za farane                                
ob 8.30    na Pernovem  za +Ano in oba Jožeta Štefančič, obl. 

ob 10h    za +Ferdinanda Novak, obl.            
 
 



        
 
* Župnija Griže pripravlja za osnovnošolske otroke počitnikovanje v 
Ankaranu (v juliju) in oratorij v Libojah (od 1. do 5. avgusta). – 
Podrobne informacije s prijavnicami dobite v župniji Griže                        
(tel. 03/710 01 30) ali Galicija (tel. 03/714 80 40).  
 
* Župnija Petrovče vabi na romanje v Medžugorje v času od 13. do 15. 
junija. Cena: 140 €. -  Informacije in prijava na tel. 041/437 145.  
 
                   
************************************************************* 
                   
                OB EVANGELIJU 5. VELIKONOČNE NEDELJE  
                                                                                                                                            
                                                                                                                   
Tomaž mu reče: »Gospod, ne vemo, kam greš; in kako bi mogli vedeti za pot?«  
Jezus mu reče: »Jaz sem pot in resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot 
po meni.  
Če ste spoznali mene, boste poznali tudi mojega Očeta. Zdaj ga poznate in videli ste ga.« 

 
                                                                                                                                                   (Jn 14,5–7) 
 
AVTOCESTA 
 
Rana, vsekana v naravo, da bi ljudje lažje hiteli; da bi nam bila 
pot olajšana; da bi Štajerci lažje srečali Primorce in Dolenjci 
Gorenjce, Prekmurci Notranjce … in obratno, seveda! Pa 
vsekakor Slovenci Francoze in Nemce in … 
Ravnina: da na poti ne bi delali nepotrebnih ovinkov, da bi 
lahko hiteli naravnost cilju naproti; da nas nepoklicani ne bi 
motili in ustavljali … Vendar bo tudi marsikateri prijatelj 
izpadel s seznama obiskov, ker avtocesta pač nima povsod 
izvoza. Utrjena tla, globoko utrjena tla, in to dovolj široko: da 
se kolesa ne ugrezajo in zavirajo teka, da je teža tovora lahko večja … 
»JAZ SEM POT … !« In jaz sem cesta, »avtocesta«! 
Tudi za tvojo avtocesto, Gospod, je potrebna rana; a ne v naravo, marveč na srčni strani …Tudi za 
tvojo avtocesto je primerna ravnina; izravnana pokrajina medčloveških odnosov brez prepadov jeze 
in hribov sovraštva, da bi bil cilj čim bolj neposredno dosegljiv … Tudi tvoja avtocesta ima cilj; ne 
sicer plačilne postaje ob izstopu, temveč »prostor«, ki si nam ga ti sam pripravil pri Očetu ... Tudi 
tvoja avtocesta zahteva utrjena tla; prav gotovo ne stlačenega gramoza in peska z betonom, ampak 
trdno voljo, ki utrjuje močvirje mlačnosti, velikodušno pripravljenost, ki prenese pritiske odnosov in 
povezuje ljudi z različnih bregov, gorečo zvestobo, ki vztraja, tudi ko drugi odpovedo. 
Gospod, želim biti vsaj del tvoje »avtoceste«! Porabi me! Še prej pa z milostjo utrdi mojo voljo, 
velikodušno pripravljenost in gorečo zvestobo! 
                                                                                                                                                         M. Turnšek, Govori, Gospod 
 


