
 
 
 
 
 
 

                   

                

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                       

                                                                     26. marec 2017  

  

 

NEDELJA 4. POSTNA                          (prehod na poletni čas)  

26.03.  
 

ob 7h     za farane                                                                         

ob 8.30   na Pernovem  za +Jureta Gjuras, obl.  

ob 10h   za +Franca in Jožefo Veber, obl.  

Ponedeljek Peregrin                            

27.03.                 ob 19h   (!)    za +Jožeta in Štefko Krajnc  

Torek Proterij                                                            

28.03.          ob 7h     za rajne Matecove                  

Sreda Bertold                   

29.03.                                                    ob 7h     za +Nežo Falant, obl.                    

Četrtek Amadej                   

30.03.           ob 19h (!) na Pernovem  za +Dušana, Marijo in Jožeta Pečnik 

Petek Gvido                                                       

31.03. ob 19h   za +Martina Golavšek in Ožbelakove  
                - križev pot                  

Sobota Ljuba                                       

01.04.          ob 7h     za +Marijo in Cecilijo Žužek, obl.  

NEDELJA 5. POSTNA – TIHA                   

02.04 .  
 

  

ob 7h     za farane                                                                         

ob 8.30   na Pernovem  za +Jožeta in Marijo Pečnik  

ob 10h   za +Stanka, Angelo ter Ivana Arnšek  

                     in Zlato Škalac, obl.  

                 



                                          

 

                  OB ČETRTI POSTNI NEDELJI    

 

 

 

                                                                                       

                                                                               

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jn 9,1–41 

MI ZAUPAŠ? 

 

V današnjem evangelijskem odlomku želijo učenci vedeti, kako je tema prevladala nad človekom (nad 

človeštvom). Jezus pove, da tema ni posledica nekega jasno določljivega greha, temveč je stanje, v katerega 

je pahnjeno človeštvo, da bi lahko  skozi Jezusov nauk človeštvo spoznalo Boga in prepoznalo sebe kot bitja 

luči in ne bitja teme. Da bi bilo to mogoče, je potrebno najprej spregledati.  

Zgodba o slepem človeku, ki mu Jezus z oslinjeno glino preustvari oči,  govori o boju teme proti luči. Ljudi, 

ki niso pripravljeni sprejeti luči, obvladuje dvom: »Ali ni ta tisti, ki smo ga videvali sedeti in beračiti? Ne, 

samo podoben mu je!«  Dvom zamaši ušesa tistim, ki jim je oznanjen Jezus. 

Dvom pa ne ustavi poti svetlobi, ko moža, ki mu je Jezus odprl oči, zaslišijo farizeji in pismouki ter 

odkrijejo napako v postopku ozdravljenja. Jezus je svoje dobro delo naredil nezakonito, v soboto, ki je 

vendar dan, namenjen počitku. Jezus je očitno grešnik. Ponavljanje zgodbe o Jezusovem znamenju ne 

zaleže. Mož, ki vidi, ni zanesljiva priča. Potrebna je širša preiskava!  

Pripeljite priče in jih ustrahujte. Grozite jim in slišali boste, kar boste hoteli! Možu, ki je spregledal, niti 

starši niso v pomoč. Da bi se popolnoma pregnalo svetlobo, je potrebno nasilna izločitev.  

Če so se predstavniki teme želeli znebiti nekoga, ki vidi, ga Jezus, nasprotno, išče. »Verjameš v Sina 

Človekovega?« Z drugimi besedami – MI ZAUPAŠ? »Da, zaupam ti!« mu odgovori mož, ki je spregledal. 

Iz tega sledi Jezusov nauk. Samo kdor ne vidi, lahko hrepeni po svetlobi, v dobesednem in duhovnem 

smislu. Kdor pa misli, da vidi, mu je to samoumevno in ne želi, da bi se ga motilo! Skratka, kdor noče 

videti, greši! 
 

Po: http://radio.ognjisce.si/sl/117/utrip/3885/  

 

 

 

 

 

 

 

»Delati moram dela tistega,  
ki me je poslal,  

dokler je dan; pride noč,  
v kateri nihče  

ne more delati.  
Dokler sem na svetu,  

sem luč sveta.«  
Ko je bil to izgovoril,  

je pljunil na tla,  
s slino naredil blata,  

mu pomazal z blatom oči  
in mu rekel:  

»Pojdi, umij se v Siloi!«  
(kar pomeni Poslani).  
Šel je torej in se umil,  

In ko se je vrnil, je videl.  
 

(Jn 9,4–7) 



 

 

 

 

 

 

 

OBVESTILA 
 

 

 

 

 

 

* Prihodnjo nedeljo bodo v cerkvi na razpolago oljčne vejice za cvetno nedeljo. 

Pripeljejo jih iz župnije Bl. A.M. Slomška v Celju in prosijo za prostovoljne prispevke.   

 

* Srečanje za starejše v Škofijskem domu Vrbje 

Na Škofijski Karitas Celje smo se odločili, da ponudimo starejšim družabna srečanja za 

starejše. Družabna srečanja bodo namenjena starejšim, vabljeni pa tudi mlajši od 65 let, 

če si želite druženja. V skupini bomo ustvarjalni, izvajali kakšno kuharsko delavnico, 

šli na sprehod ali pa se samo družili ob klepetu, petju in kavi. Ob večjem zanimanju 

lahko nudimo tudi možnost prevoza. Prvo srečanje bo v sredo, 5. aprila 2017, ob 9. uri 

zjutraj v prostorih Škofijskega doma Vrbje. Kontaktna telefonska številka 051 658 299. 

Veseli bomo vaše družbe. 

Škofijska Karitas Celje 

 

 

* Od nedelje, 2. aprila, do sobote, 8. aprila, bo na Radiu Ognjišče radijski misijon. 

V okviru tega misijona bo v petek, 7. aprila, v Petrovški baziliki priložnost za spoved 

od 9. do 19. ure.  

 

* Priložnost za velikonočno spoved bo tudi v naši župnijski cerkvi v soboto pred 

cvetno nedeljo (8. aprila)   ob 15. uri. Spovedovala bosta duhovnika iz Gotovelj in 

Šempetra. 


