
            ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                                22. marec 2015  

 

NEDELJA 5. POSTNA – TIHA                                 

22.03.  

 

ob 7h      za farane                                                                       
ob 8.30   na Pernovem   za +Jureta Gjuras, obl.  
ob 10h    za +Franca in Jožefo Veber, obl.       

Ponedeljek Alfonz                                       

23.03.                 ob 18h   za +Marijo in Cecilijo Žužek, obl.  

Torek Katarina                                       

24.03.            ob 18h   za +Antona Dušak, 30. dan                    

Sreda GOSPODOVO OZNANJENJE                                          

25.03.                                               ob 7h     za +Nežo in Franca Falant, obl.  
ob 16.30   na Pernovem  za +Jožeta in Marijo Pečnik  
ob 18h   za +Martina Golavšek in Ožbelakove          

Četrtek Evgenija                                        

26.03.           ob 7h     za +Jožeta Videnšek                  
ob 18h   za +Saro Veber, osmina  

Petek Gelazij                                                                                                                                                                  

27.03. ob 18h   za +Marijo in Martina Novak  
              - pri maši srečanje za birmance, starše in botre  

Sobota Proterij                                       

28.03.          ob 7h     za rajne Bréžnik in Klep                          

NEDELJA 6. POSTNA – CVETNA                               

29.03. 

 
  

ob 7h      za farane                                                                       
ob 8.30   na Pernovem   za +Silvo in Franca Pečnik  
ob 10h    za +Antona in Marijo Pecl ter Franca Novak, obl. 

                    PRI DRUGIH DVEH MAŠAH BLAGOSLOV ZELENJA   
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Jn 12,20–33 

ŠELE, KO BO ZRNO UMRLO 
 

Ni treba postati vrhunski analitik sodobne družbe, da bi ugotovil, da danes ljudje niso odprti za 
darovanje. Pri vzgoji otrok in mladih o tem skoraj ne govorimo več, še manj pa to prakticiramo. Če 
boste dejali staršem, naj v nedeljo pripeljejo otroke k maši, bodo odgovorili: »O, nikar, pustite jih, saj 
je to edini dan v tednu, ko se lahko malo naspijo!« Mladi največkrat niso sposobni niti majhne žrtve za 
druge, zato hitro obupajo. Nimajo vztrajnosti, ker jih starši tega niso naučili. Moderni starši bi se 
morali zavedati, da bodo sami prve žrtve te napačne vzgoje. Otroci, ki jih roditelji niso naučili 
žrtvovanja, ne bodo skrbeli za starše, ko bodo onemogli. 
Danes se darovanja za druge izogibamo na daleč in večina ljudi ni sposobna živeti za druge. Posledica 
tega je, da je svet poln osamljenih ljudi. Kristus v današnjem evangeliju pravi: »Kdor ima rad svoje 
življenje, ga bo izgubil« (Jn 12,25). Obsoja sebičnost kot nemodro obnašanje, torej obsoja vzgojo, ki je 
usmerjena samo v plačilo in ne vodi k delu za druge. 
»Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo; če pa umre, obrodi obilo sadu« (prim. Jn 
12,24). Darovanje za druge je zakon življenja. Če se nismo sposobni darovati za druge, ostajamo 
osamljeni. Ni naključje, da v naši družbi živi toliko osamljenih ljudi. Življenje za druge premaga 
človeško osamljenost.  
Sporočilo današnjega evangelija nas uvaja v sporočilo velike noči: v našem življenju bo ostalo samo 
to, kar bomo zapisali v Božjo ljubezen. Naj nam Gospod poživi vero, da bo samo to, kar bo s 
Kristusom umrlo, z njim tretji dan tudi vstalo. 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 
 
 

 

 
 

Resnično, resnično,  
povem vam:  

»Če pšenično zrno ne pade  
v zemljo in ne umre,  

ostane sámo;  
če pa umre,  

obrodi obilo sadu.  
Kdor ljubi svoje življenje,  

ga bo izgubil;  
in kdor svoje življenje  
na tem svetu sovraži,  

ga bo ohranil 
 za večno življenje.« 

 
(Jn 12,24–25) 


