
 
 
 
 
 
 

                   

                

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                       

                                                                        2. april 2017  

  

 

NEDELJA 5. POSTNA – TIHA                   

02.04.  
 

ob 7h     za farane                                                                         

ob 8.30   na Pernovem  za +Jožeta in Marijo Pečnik  

ob 10h   za +Stanka, Angelo ter Ivana Arnšek in Zlato Škalac, obl.  

Ponedeljek Rihard                              

03.04.                 ob 19h   za +Marijo Toplak, obl.          

Torek Izidor                                                              

04.04.          ob 7h     za Pepija in Frančiško Verdel, obl.  

Sreda Vincencij                 

05.04.                                                    ob 7h     za +Angelo in Matevža Lešnik, obl.       

Četrtek Irenej                   

06.04.           ob 8.30   na Pernovem   za +Branka in starše Pečnik  

Petek prvi petek                                                  

07.04. ob 19h   za +Marijo in Jakoba Krajnc                  
                - križev pot                  

Sobota prva sobota                                 

08.04.          ob 7h     za +Draga Cokan in njegove starše    

NEDELJA 6. POSTNA – CVETNA     

09.04 .  
 

  

ob 7h     za farane                                                                         

ob 8.30   na Pernovem  za rajne Čretnikove in Strupehove 

ob 10h  za +Marijo in Antona Pecl ter Franca Novak, obl. 
             PRI DRUGIH DVEH MAŠAH BLAGOSLOV ZELENJA    

                 



                                         

                  OB PETI POSTNI NEDELJI    

 

 

                                                                                       

                                                                               

 

                                                                  

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jn 11,1–45 

OBUJATI ŽIVLJENJE 

 

Pomislimo na tesarjevega sina iz Nazareta, o katerem so njegovi poslušalci ugotavljali: velik prerok je 

vstal med nami. Drugi so spet rekli, da je po njem in v njem Bog obiskal svoje ljudstvo. In ta prerok, o 

katerem njegovi rojaki omalovažujoče pravijo, saj je to vendar tesarjev sin, dobro poznamo vso 

njegovo žlahto, ta prerok zagotavlja Lazarjevi sestri: tvoj brat bo vstal. In še več: lahko bi rekli, da v tej 

okoliščini, ob mrtvem prijatelju, ob grobu, ob žalujočih sestrah predstavi sebe v vsej božanskosti: jaz 

sem vstajenje in življenje. Nikoli nihče ni mogel izreči takih besed, vsa človeška zagotavljanja so se 

vedno razblinila, če ne prej, ob izteku človekovih let, on pa zagotavlja življenje, zagotavlja to, kar je 

človekova največja dragocenost, življenje, ki ne mine. V priliki, ko o sebi spregovori kot o dobrem 

pastirju, zatrjuje: jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju, življenje torej, ki ne pozna 

več konca. To je njegovo poslanstvo: obujati življenje, posredovati življenje, ohranjati življenje. Tudi 

naše! 

Kaj nam ob vsem tem preostane drugega kot globoka hvaležnost Gospodu, da je med nami, da nas 

poživlja z vero in trdnim zaupanjem vanj, da nam zagotavlja neminljivo srečo pri Očetu, da je za 

slehernega od nas življenje in vstajenje. In kaj nam preostane drugega, kot da smo Gospodu hvaležni, 

da nam vedno znova pošilja može in žene, po katerih nam izkazuje svoje usmiljenje in dobrotljivost. In 

kaj nam preostane drugega, kot da nas prežema trdna vera in neomajno zaupanje v Gospoda, in ne 

nazadnje, da bi tudi po nas mnogi ljudje začutili, da nas Gospod nikoli ne zgubi izpred oči, da smo mu 

otroci, ki jih ima rad. 
Po: http://radio.ognjisce.si/sl/176/utrip/20138/ 

 

 

 

 

 
 

Odvalili so torej kamen.  
Jezus pa je povzdignil  

oči kvišku in rekel:  
»Oče, zahvalim te,  

da si me uslišal.  
Jaz sem vedel,  

da me vselej uslišiš,  
toda zaradi okoli stoječega  

ljudstva sem rekel,  
da bi verovali,  

da si me ti poslal.«  
In ko je to izrekel,  

je z močnim glasom 
zaklical: »Lazar, pridi ven!«  

In umrli je prišel ven,  
na nogah in rokah  
povezan s povoji,  

in njegov obraz je bil  
ovit s prtom.  

Jezus jim reče:  
»Razvežite ga in pustite, 

naj hodi.«  
 

(Jn 11,41–44) 



 

 

 

 

 

 

 

OBVESTILA 
 

 

 

 

* Srečanje za starejše v Škofijskem domu Vrbje 

Na Škofijski Karitas Celje smo se odločili, da ponudimo starejšim družabna srečanja za 

starejše. Družabna srečanja bodo namenjena starejšim, vabljeni pa tudi mlajši od 65 let, 

če si želite druženja. V skupini bomo ustvarjalni, izvajali kakšno kuharsko delavnico, 

šli na sprehod ali pa se samo družili ob klepetu, petju in kavi. Ob večjem zanimanju 

lahko nudimo tudi možnost prevoza. Prvo srečanje bo v sredo, 5. aprila 2017, ob 9. uri 

zjutraj v prostorih Škofijskega doma Vrbje. Kontaktna telefonska številka 051 658 299. 

Veseli bomo vaše družbe. 

Škofijska Karitas Celje 

 

 

* Od nedelje, 2. aprila, do sobote, 8. aprila, bo na Radiu Ognjišče radijski misijon. 

V okviru tega misijona bo v petek, 7. aprila, v Petrovški baziliki priložnost za spoved 

od 9. do 19. ure.  

 

* Priložnost za velikonočno spoved bo tudi v naši župnijski cerkvi v soboto pred 

cvetno nedeljo (8. aprila)   ob 15. uri. Spovedovala bosta duhovnika iz Gotovelj in 

Šempetra.  
 


