
 

 

            ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                                 23. avgust 2015  

 

 

 

NEDELJA 21. MED LETOM                        

23.08.  

 

ob 7h     za farane                                                                        
ob 8.30  na Pernovem  za +Janeza Pohole, obl., 
                                     ter Justino in Jožeta Veber  
ob 10h   za +Antonijo Verdel, obl.             

Ponedeljek Jernej, apostol                                 

24.08.                 ob 19h   za +Mirana Grobelnik  

Torek Ludvik                                     

25.08.          ob 7h     za +Ivana in Geliko Videnšek ter za zdravje 

Sreda Ivana                              

26.08.                                  ob 7h     za +Konrada Kugler                               

Četrtek Monika                                  

27.08.           ob 8h    na Pernovem  za +Pepija Grebovšek  

Petek Avguštin                                                                                                         

28.08. ob 19h   za vse Videnškove                        

Sobota Mučeništvo Janeza Krstnika                 

29.08.          ob 7h     za +Branka Pečnik, obl.         

NEDELJA 22. MED LETOM                        

30.08. 

 
  

ob 7h     za farane                                                                        
ob 8.30  na Pernovem  za rajne Škrinjarjeve             
ob 10h   za +Rozalijo in Jožeta Ašenberger     
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Jn 6,60–69 

KDAJ BO CERKEV SPREMENILA STAROKOPITNI NAUK? 
 
Pred časom je kristjanom nenaklonjena revija na svoji spletni strani objavila anketo, v kateri je spraševala, 
zakaj ljudje zapuščajo Cerkev. Najvišji odstotek je dobilo mnenje, da zato, ker ne popušča pri nauku, ki ni 
všeč ljudem. Danes je razširjeno mnenje, da bi zlasti Katoliška cerkev morala spremeniti nekatera svoja 
stališča, ker niso več sodobna, saj se je družba spremenila. Zanimivo je, da so nekatere verske skupnosti in 
Cerkve to celo poskušale, a s tem niso dosegle, da bi se jim napolnili Božji hrami. Nasprotno, še bolj so se 
izpraznili.  V življenju se je vedno potrebno odločati, zlasti za Boga. Tudi v današnji Božji besedi se srečamo s takšno 
odločitvijo. V prvem berilu izraelski voditelj Jozue sprašuje ljudi, če hočejo služiti Bogu ali bi raje služili 
komu drugemu. Ljudstvo mu je odgovorilo: »Mi bomo služili Gospodu!« (Joz 24,18). Jozue podčrta pomen 
svobode pri odločitvi za vero. Še bolj poudari pomen svobode Kristus v evangeliju, ko učence vpraša: »Ali 
hočete tudi vi oditi?« (Jn 6,67). Vera je preveč dragocena stvar, da bi jo vsiljevali, kaj šele da bi koga vanjo 
silili. Kristus pusti ljudem svobodo, a od svojih stališč ne odstopa, pa čeprav je večina proti njim.  
Prav ob današnjem evangeliju se lahko vprašamo, zakaj Kristus ni popustil večini, saj je »mnogo njegovih 
učencev odšlo« od njega? Zakaj ni preklical svojega učenja o evharistiji? Ob tem primeru trčimo na splošni 
problem, kdaj prilagoditi svoje mnenje večini. Kristus ne popušča večini. Njegova Cerkev ne more ravnati 
drugače. Zaveda se, da resnica ni stvar glasovanja. Ljubezen ni rezultat glasovanja večine.  
Vera v Boga terja stalne svobodne odločitve. Če bomo sledili Kristusu, bomo svobodni. Svobodni nismo, če 
delamo, kar bi radi, ampak če delamo, kar je prav. Prosimo Gospoda naj nam pomaga, da bi se v življenju 
vedno odločali zanj. 

 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 
 
 

 

 
 

Jezus je torej  
rekel dvanajsterim:  

»Ali hočete tudi vi oditi?«  
Simon Peter  

mu je odgovoril: 
»Gospod,  

h komu pojdemo?  
Besede večnega življenja  

imaš in mi verujemo  
in vemo, da si ti Kristus,  

Božji Sin.«  
 

(Jn 6,67–69) 


