
 
 
 
 
 

                   

                

                                ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                      

                                                                     24. junij 2018  

 

NEDELJA ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA – kres       

24.06.  
 

ob 7h     za farane                              

ob 8.30   na Pernovem  za +Alojza in Terezijo Ježovnik  

                                             ter Alojzijo Krajnc  

ob 10h   za +Alojza Pogladič in starše Florjanc  

Ponedeljek Dan državnosti          

25.06.                 ob 19h   za +Franca in Kristino Jelen                            

Torek Jožefmarija Escriva       

26.06.         ob 7h     za +Stanislava Cvikl           

Sreda Ema Krška                               

27.06.                                                    ob 7h     za +Emo Šuperger                    

Četrtek Irenej                                           

28.06.           ob 19h   v spomin Aljaža Videnšek   

Petek PETER IN PAVEL, apostola                 

29.06. ob 7h     za +Konrada Kugler  

ob 17.30  na Pernovem  za +Berto Pečnik in Angelo Štefančič, obl.  

ob 19h   za +Anico Ostruh in rajne Flisove, obl.  

Sobota Prvi mučenci rimske Cerkve                    

30.06.          ob 7h     za +Ano Reher, obl.                     

NEDELJA 13. MED LETOM – NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU                             

01.07.  
 

  

ob 7h     za farane                              

ob 8.30  na Pernovem   za +Sonjo, Katarino in Pavlo Rožič, obl.  

ob 10h   za +Zinko Vrhovnik, obl.          

                                   



                                         

                        

 OB PRAZNIKU ROJSTVA JANEZA KRSTNIKA   
 

                                                                                                                                     

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lk 1,57–66.80 

KAJ BO IZ TEGA OTROKA? 

 

Evangelist Luka poroča, kako je Bog po angelu naznanil očetu Zahariju Janezovo rojstvo, podobno kot 

malo kasneje Mariji iz Nazareta učlovečenje Jezusa, Božjega Sina. V obeh primerih je Božji poslanec 

določil tudi ime otroka, s katerim je naznačeno njegovo poslanstvo. Ime Janez se po hebrejsko glasi 

Johanan in pomeni 'Bog je milostljiv'. Janezu pravimo Krstnik zato, ker je oznanjal krst spokornosti in 

je tiste, ki so se s pokoro hoteli pripraviti na Odrešenikov prihod, krščeval v reki Jordan; predvsem pa 

je dobil vzdevek Krstnik zato, ker je krstil tudi Jezusa ter ga pri tem razglasil za obljubljenega Mesija. 

Pred očmi lahko imamo prizor oznanjenja rojstva Janeza Krstnika duhovniku Zahariju v 

jeruzalemskem templju. Njegova žena Elizabeta, sorodnica Jezusove matere Marije ('teta'), je vztrajno 

prosila Boga, da bi jima naklonil potomstvo, po katerem bi bila deležna sreče mesijanskih časov. Ko je 

Elizabeta po uslišani prošnji le rodila sina, so mu hoteli sorodniki dati ime po očetu, toda Zaharija je 

vzel deščico in nanjo zapisal: »Janez je njegovo ime.« Tedaj je spet mogel govoriti: začasna onemelost 

je bila kazen, ker ni veroval angelovemu oznanilu. Sorodnike in sosede je ob vsem tem obšel strah in 

spraševali so se, kaj bo s tem otrokom, ko se že ob njegovem rojstvu dogajajo tako nenavadne stvari. 

Janez je bil rojen za to, da pripravi pot Odrešeniku. To nalogo je izpolnil, ko je Jezusa predstavil ob 

krstu v Jordanu. 

»Kaj bo iz tega otroka?« se lahko vprašamo ob rojstvu vsakega otroka. Vsak človek je po Božjih 

načrtih enkraten in neponovljiv, vsakemu je določena posebna naloga, ki jo mora izpolniti prav on in 

nihče drug. Na to pa ga morajo pripraviti predvsem njegovi starši pa tudi drugi vzgojitelji. 
 

Povzeto po: revija.ognjisce.si 

 

 

 

 

 

 

Tedaj so pomignili  
njegovemu očetu, kako bi ga  

on hotel imenovati.  
Zahteval je deščico in zapisal:  

»Janez je njegovo ime.«  
In vsi so se začudili.  
Pri tej priči so se mu  

razvezala usta in jezik  
in je govoril ter hvalil Boga.  

Strah je obšel vse  
njihove sosede in po vsem 

judejskem pogorju  
so govorili o vsem tem.  

Vsi, ki so to slišali, pa so si  
vzeli k srcu in so govorili:  

»Kaj neki bo iz tega otroka? 
Gospodova roka  
je bila z njim.« 

 
 (Lk 1,62–66) 



 

 

 

 

 

 

Gospod, preiskuješ me in me poznaš;  

ti prodreš v moje misli od daleč; 

ko hodim in ko ležim,  

ti vidiš in na vsa moja pota paziš. 
(Ps 139,1–3) 

 

Gospod, če bi bil ti vohun, 

bi bil zame tvoj pogled, nenehno usmerjen name, 

obsedenost in neznosen stres. 

 

Gospod, če bi bil ti policist, 

v tvojem zapisniku ne bi manjkal 

niti najmanjši moj prekršek 

in jaz ne bi bil sposoben 

plačati vseh kazni. 

 

Gospod, če bi bil ti sodnik, 

če bi bil davčni izterjevalec, 

če bi bil kakšen šef, 

če bi bil ..., 

bi jaz vse življenje iskal način, 

da bi se skril pred teboj. 

 

Toda ti si Oče, ki ljubi, ti si večji kakor moje srce, 

kakor moja glava, kakor moja dejanja. 

 

Hvala, Gospod, ker me nikoli ne izgubiš izpred oči. 
 

T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************** 
 

 

 

* Prihodnjo nedeljo (1. julija) bo naš škof Stanislav Lipovšek obhajal              

zlato mašo (50 let duhovništva). Slovesnost bo v celjski stolnici ob 16. uri.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LETOŠNJI NOVOMAŠNIKI: 
 

 

ŠKOFIJA CELJE:   2 (eden v Italiji) 

 

ŠKOFIJA KOPER:  3 (vsi škofijski) 

 

NADŠKOFIJA LJUBLJANA: 7 (5 škofijskih, 2 redovnika) 

 

NADŠKOFIJA MARIBOR: 2 (oba redovnika) 

 

ŠKOFIJA M. SOBOTA:  2 (1 škofijski, 1 redovnik) 

 

ŠKOFIJA NOVO MESTO: 4 (1 škofijski, 3 redovniki) 

 

SLOVENIJA SKUPAJ: 20 

 

 

Letos je po letu 2005 največ novomašnikov (takrat jih je bilo 22). 

Vsi letošnji novomašniki so v besedi in sliki predstavljeni v današnji številki Družine 

(24.6.).  

 

Mašniško posvečenje Matica Lesjaka iz župnije Sv. Jurij ob Taboru bo na praznik    

sv. Petra in Pavla (29. junija) ob 18. uri v stolnici v Celju.  

 

       V molitvi priporočajmo Gospodu vse letošnje novomašnike !  
 

 

 

 

 

 

 


