
 
 

 
 
 
 

                   

                                               

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                     22. avgust 2021 

          

            
 

 

NEDELJA 21. MED LETOM                                   

22.08.  
 

                              

7.00     za rajne Blazinšek-Jelen, obl.  

9.00     za +Antonijo Verdel, obl.    

  POZOR – SPREMEMBA !           (zlata maša v Solčavi)  

Ponedeljek Dan spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov 

23.08.                 19.00   za +Stanislava Polak in vse Boštjanove         

Torek Jernej, apostol                                 

24.08.        19.00   za +Alojza Golčer                                 

Sreda Ludvik                                             

25.08                                                    19.00   za +Angelo in Edija Žolnir, obl.                                                    

Četrtek Ivana                                     

26.08.         19.00   za +Ljudmilo Rednak, 30. dan                                                                                                                              

Petek Monika                                             

27.08.  19.00   za +Martina Golavšek, obl.             

Sobota Avguštin                                       

28.08.          8.00     za +Slavico in vse rajne Zajčeve, obl.      

NEDELJA 22. MED LETOM                                   

29.08.  
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem  za +Bogomira Mirka Šuper  

10.00   za rajne Krempuš  
 

 
 



 
 
 
 
 
 

21. NEDELJA MED LETOM                 
 

  

EEvvaannggeelliijj  
 

KRISTUS IMA BESEDE VEČNEGA ŽIVLJENJA 
 
Iz svetega evangelija po Janezu  
 

Tisti čas je veliko njegovih 
učencev reklo: »Trda je ta 
beseda. Kdo jo more 
poslušati?« Ker je Jezus v 
sebi vedel, da njegovi 

učenci godrnjajo nad tem, 
jim je rekel: »To vam je v 
spotiko? In če boste videli 
Sina človekovega iti gor, 
kjer je bil prej? Duh je tisti, 
ki oživlja, meso nič ne 
koristi. Besede, ki sem vam 

jih govóril, so duh in življenje. Toda med vami so nekateri, ki ne 
verujejo.« Jezus je namreč od začetka vedel, kateri ne verujejo in 

kdo ga bo izdal. Govóril jim je: »Zaradi tega sem vam rekel: Nihče 
ne more priti k meni, če mu ni dano od Očeta.« Po tistem je mnogo 
njegovih učencev odšlo in niso več hodili z njim. Jezus je tedaj rekel 
dvanajstérim: »Ali hočete tudi vi oditi?« Simon Peter mu je odvrnil: 
»Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš in mi 
trdno verujemo in vemo, da si ti Sveti od Boga.« 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jn 6,60–69 

HOČETE TUDI VI ODITI? 

 

Kritika, blatenje in celo poskusi uničenja 

Cerkve – vse to ni nič novega in 

presenetljivega. V našem času, ki ni naklonjen 

nobeni instituciji, je ta kritika še posebej 

ostra. Prihaja seveda tudi od njenih lastnih 

članov. In treba je priznati: ta kritika ni vedno 

povesem neutemeljena in je za Cerkev celo 

zdravilna. 

Različne ugovore proti njej bi lahko povzeli v znano krilatico: Kristus da. Cerkev ne! 

Učenik iz Nazareta je mnogim ljudem namreč simpatičen in sprejemljiv ter se 

navdušujejo nad njegovim naukom in zgledom. Cerkev pa se je po njihovem izneverila 

pristnemu Jezusovemu zgledu in oznanilu ter »izdala« njegovo stvar. Potem pa 

naštevajo celi spisek njenih grehov in napak. Omenjajo njeno bogastvo, pa domnevno 

zahtevnost in nestrpnost do drugače mislečih … in končno, Cerkev naj bi bila duhovno, 

kulturno in znanstveno nazadnjaška in preživela. Kaj naj torej verujoči človek reče na 

ta spisek grehov? Predvsem nam ni treba ničesar, kar je bilo, olepševati ali celo tajiti. 

Zgodovina Cerkve dejansko pozna tudi temne plati, saj jo končno sestavljamo ljudje. 

Žal je to bila tudi zgodovina človeške majhnosti in pomanjkanja ljubezni, zgodovina 

napuha, nesporazumov, obtoževanj, zamud, razkolov in verskih vojn. Cerkev je pač 

Božja in človeška hkrati, včasih kar preveč človeška. Zato mora vsak dan iskreno 

vedno znova izgovarjati besede: »Oče, odpusti nam naše dolge.« 

Sicer pa je Cerkev nenadomestljiva, ker je vse do danes sredi človeštva ohranjala živ 

spomin na Jezusa Kristusa. Brez nje ne bi bilo evangelija, ne Svetega pisma, brez nje ne 

bi vedeli za Kristusa in za najgloblji smisel in upanje, ki ju je prinesel človeštvu in 

vsakemu človeku. Samo preko Cerkve se lahko Kristus v polnosti razodeva. Če 

ostanemo, spoznamo Očeta. Še več: če ostanemo, nas k njemu in s tem k večnemu 

življenju, tudi privede. 
 

                                                                                                                                                             Po: B. Dolenc, Sejalec na ozarah 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ZAČASNI URNIK VEROUKA V ŠOLSKEM LETU 2021/22 

 

 

 

TOREK 

 

14.00  5. r. – dekleta   

15.00  6. r. – dekleta  

16.00  7. r.  

17.00  2. r. – fantje  

18.00  1. r. – prva skupina  

 

SREDA 

 

14.00  4. r. – dekleta  

15.00  3. r.  

16.00  8. r. – fantje  

17.00  5. r. – fantje  

 

ČETRTEK 

 

14.00  4. r. – fantje  

15.00  8. r. – dekleta  

16.00  2. r. – dekleta  

17.00  6. r. – fantje  

18.00  1. r. – druga skupina  

 

 

O morebitnih spremembah urnika se boste pogovorili z g. katehistinjo 

Stanko.  

Verouk se bo začel v tednu po 12. septembru.  

 

 

Vpisnice za prvi razred dobite pri g. Stanki ali v cerkvi.  


