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NEDELJA 7. MED LETOM                                     

20.02.  
 

                              

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Alenko in Jožeta Arh         

10.00   za +Antonijo Ozvaldič           

Ponedeljek Peter Damiani                        

21.02.                 18.00   za +Alojza in Marijo Jazbec, obl.           

Torek Sedež apostola Petra                                  

22. 02.     18.00   za +Marijo in Martina Novak, obl.                                

Sreda Polikarp                               

23.02.                                                 18.00   za +Viktorja Potočnik, obl.                            

Četrtek Matija, apostol                         

24.02.         8.00     na Pernovem   za +Rudija in Marjetko Vrčkovnik, obl.  

Petek Valburga            

25.02.  18.00   za +Stanislava Polak in r. Boštjanove             

Sobota Aleksander (Branko)                           

26.02.                 8.00     za +Jožefo Strajnšak     osmina   

            in  + Milana Zajšek,      osmina 

NEDELJA 8. MED LETOM                                       

27.02.  
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Slavka in Nežo Cokan, obl.   

10.00  za +Justino in Jožeta Veber ter Janeza Pohole, obl. 
 

 



 
 
 

7. NEDELJA MED LETOM                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEVVAANNGGEELLIIJJ  
 

Bodite usmiljeni, kakor je Bog usmiljen 

Iz svetega evangelija po Luku Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Vam pa, ki 

poslušate, pravim: Ljubíte svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo. 

Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molíte za tiste, ki grdo ravnajo z vami. 

Tistemu, ki te udari po enem licu, nastavi še drugo, in kdor ti hoče vzeti plašč, mu tudi 

obleke ne brani. Vsakemu, ki te prosi, dajaj, in če kdo vzame, kar je tvoje, ne zahtevaj 

nazaj. In kakor hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim. Če ljubite tiste, ki ljubijo 

vas, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki njih ljubijo. Če namreč 

delate dobro tistim, ki delajo dobro vam, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki 

delajo isto. In če posojate tistim, od katerih upate dobiti nazaj, kakšno priznanje vam 

gre? Tudi grešniki posojajo grešnikom, da prejmejo enako. Vi pa ljubíte svoje 

sovražnike. Delajte dobro in posojajte, ne da bi za to kaj pričakovali. In vaše plačilo bo 

veliko in boste sinovi Najvišjega, kajti on je dober tudi do nehvaležnih in hudobnih. 

Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče! Ne sodíte in ne boste sojeni. Ne 

obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno. Dajajte in se vam bo 

dalo; dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje. S 

kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo.« 

 
 
 



 
Lk 6,27–38 

VERNIK SI BO PISAL SODBO SAM 

 

»Tisti, ki se imajo za zaupne Božje prijatelje, vso svojo pobožnost odložijo na cerkvenem pragu. V 

svojih družinah so gospodovalni, s sosedi sprti, lažejo, sleparijo …« Stojte, vi, ki s tako lahkoto 

obsojate »pobožne« in se imate za veliko boljše od njih! Lahko da so na žalost res taki, toda če hočete 

dejansko biti boljši, si vzemite k srcu zadnje vrstice evangeljskega odlomka današnje nedelje: »Ne 

sodite in ne boste sojeni, ne obsojajte in ne boste ob sojeni; oproščajte in boste oproščeni … S kakršno 

mero namreč merite, s tako se vam bo odmerilo. »Jezusov nauk, ki ga je on potrdil tudi z življenjem je 

za našo človeško pamet čudno zavozlan in hitro se ujameš v njegove zanke. Če obsojaš druge, 

dejansko obsojaš samega sebe; če sovražiš druge, največjo škodo povzročaš samemu sebi. Če pa si do 

drugih usmiljen, si s tem zagotoviš usmiljeno sodbo ob koncu življenja; če druge ljubiš, postajaš 

podoben Bogu. Tu lahko v spremenjenem pomenu uporabimo znane besede Ivana Cankarja: »Narod si 

bo pisal sodbo sam.« in zatrdimo: »Vernik si bo pisal sodbo sam!« 

Evangelij je prepleten z Jezusovimi besedami o usmiljenju, odpuščanju, dajanju, dobrohotnosti – vse 

to so »delavniški« izrazi za ljubezen. Zapoved ljubezni je silno naporna, vendar pa izvedljiva naloga, 

kajti strma stena, ki vodi na Božjo goro, je že markirana. Jezus je »s prvenstvenim vzponom« na goro 

Kalvarijo vsem svojim učencem pokazal pravo smer. Pripravil jim je tudi potrebno vitaminsko hrano: 

ljubezen svojega srca, ki ga je za nas izpraznil do zadnje kaplje krvi.  

Na tej težki navezi življenja ne nastavljajmo drug drugemu zank z obsojanjem in s trdoto srca, temveč 

bodimo drug drugemu v oporo z dobrohotnostjo in usmiljenjem. »Če bo usmiljenje osnovno 

prizadevanje našega življenja, našega načina mišljenja, govorjenja in prizadevanja, se bomo v smrtni 

uri lahko srečali s Kristusom v popolnem zaupanju, kajti gotovo bomo deležni usmiljenja.«  

(Bernhard Haring) 
  

                                                                                                                                                                              Po: S. Čuk, Misli srca 
 

 
 
 
 
Ne sodíte in ne boste sojeni.  

Ne obsojajte in ne boste obsojeni.  

Odpuščajte in vam bo odpuščeno. (Lk 6,37) 

 

To Jezusovo naročilo so služabniki in služabnice Cerkve neredko uporabljali,  

da so preprečevali kritičnost v krščanski skupnosti. 

Kakšna zvijača! 

Kajti Jezus ne prepoveduje izražati mnenja in presoje o ravnanju drugih ljudi. 

To bi bilo nemogoče in tudi škodljivo. Imamo pravico in dolžnost, da se učimo iz tega, kar vidimo. Kako pa 

naj bi vedeli, kaj je dobro in kaj slabo, ne da bi ocenjevali, kritizirali, presojali? 

Jezus tudi ne pravi: »Kaj te briga! Brigaj se zase! Ne vmešavaj se!« 

Nasprotno! Moramo imeti široko odprte oči in možgane ter opazovati, ocenjevati, odobravati, naznanjati. 

Jezus prepoveduje, da bi sodili v smislu izrekanja dokončnih obsodb. 

V njegovem času ni bilo sodišč prve stopnje, druge stopnje, višjih sodišč in še vrhovnih sodišč. Če je bil kdo 

obsojen, je bil obsojen. Za vedno. Takih sodb ne smemo izrekati. 

Razlog ni take vrste, kakršnih smo navajeni iz televizijskih pogovornih oddaj: »Jaz mislim tako, ti pa tako; 

vsakdo lahko svobodno misli, kar hoče.« 

Temveč zato, ker Bog, naš življenjski vzor, vedno in vsakomur dopušča možnost, da se spremeni, prerodi, 

postane nov človek.  
                                                                                                                                            T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 

 
 
 



 
 
 
Mešani pevski zbor Galicija 

 

Dragi otroci in mladinci, spoštovani starši, 

 

po kratki koronski pavzi bomo v Galiciji zopet oživili otroško-mladinski pevski zbor, 

ki ima v naši župniji že več kot 10-letno tradicijo. V tem času smo sodelovali pri večjih 

praznikih v krajevni skupnosti in bogatili nedeljska bogoslužja, pripravljali projekte, 

kot so snemanje videospota ob peti obletnici zbora ali vsakoletni božični koncert 

galiških pevskih zborov, sodelovali smo pri lanski »Polnočnici od doma«, gostovali v 

različnih krajih in počeli še marsikaj zanimivega. Prav tako so nepozabni pikniki ob 

zaključku šolskega leta, ali pa posebne ˝pica˝ vaje, ki se zgodijo nekajkrat letno.  

Ker bi radi tradicijo zborovskega petja nadaljevali, vabimo pevce od 1. do 9. razreda, 

da se nam pridružite na sproščenih in zabavnih vajah, ki bodo potekale ob petkih, od 

18.00 do 19.00, v gališkem župnišču. Ker načrtujemo, da bi prvič skupaj zapeli že za 

velikonočne praznike (v nedeljo, 17. aprila, ob 10.00), bomo z vajami začeli takoj po 

zimskih počitnicah, torej 11. marca. 

Za več informacij smo dosegljive preko maila pevski.zbor.galicija@gmail.com ali 

telefonske številke 041 618 483 (Marjeta). 

Upamo, da se vidimo v čim večjem številu.  

Zborovodkinje in pianistke, Ana, Janja in Marjeta. 

 

P. s.: Tudi starši ali pa starejši brati/sestre, ki niso več v osnovni šoli, ste vljudno 

vabljeni, da se pridružite mešanemu pevskemu zboru, ki ima vaje ob petkih od 19.00 

dalje, prav tako v župnišču. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057075505217&__cft__%5b0%5d=AZWxWSWIFeVdsNGFMEuYN1wK-nuHXMlbilxnB6tDlDls0XRtXhw5NFNQySxXbK1LXgxDoZf0koaIqklLxSWdxkg5ypVgz8PrEBxFcjZ9y-q4ht-Gg4oKAIP1kKzwR-IkcDz2qudpSP818emBs6ujfSyFB5e8Y-Z8EjCK3l8ymtExrOMKguT4_Rez3OhFHdTEBnM2dIQtaWZPyxaRUxTMiSSW&__tn__=-UC%2CP-R

