
 
 
 
 
 

                   

                

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                      

                                                                  30. september 2018  

 

 

NEDELJA 26. MED LETOM                       

30.09.  
 

ob 7h     za farane                              

ob 8.30  na Pernovem  za +Mirka Šuper, obl.  

ob 10h   za rajne Boštjanove z Gore                    

Ponedeljek Terezija Deteta Jezusa (Mala Terezija)  

01.10.                 ob 19h   za +Konrada Kugler                                    

Torek Angeli varuhi                 

02.10.         ob 7h     za +Faniko Kušar                                

Sreda Frančišek Borgia                         

03.10.                                                    ob 7h     za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger  

Četrtek Frančišek Asiški                                   

04.10.           ob 8h    na Pernovem   za +Viktorijo Ledinek            

Petek Marija Favstina Kowalska – prvi petek    

05.10. ob 19h   za rajne starše Veber, starše Kramer in Stanka  

Sobota Bruno, ustanovitelj kartuzijanov – prva sobota  

06.10.          ob 7h     za +Jožefa in Štefko Krajnc                   

NEDELJA 27. MED LETOM – ROŽNOVENSKA           

07.10.  
 

  

ob 7h     za farane                              

ob 8.30  na Pernovem  za +Gabrijelo Zagoričnik    

                                     ter Martina in Nežo Cokan   

ob 10h   za +Marijo in Antona Pecl ter Franca Novak    
 

 



 

 

 

                  26. NEDELJA MED LETOM    
 

 

 

                                                                                 

 

                                                                                 

                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mr 9,38–43.45.47–48 

KDO IN NA KAKŠEN NAČIN DELA DOBRO 

 

Zavest, da so Jezusovi učenci, da so »nekaj več«, je apostola Janeza in njegove prijatelje privedla do 

sklepa, da smejo in tudi morejo samo oni storiti kaj dobrega v Jezusovem imenu. Podobna misel se rada 

prikrade tudi komu od današnjih kristjanov. Dvomi, ali more kdo, ki ne črpa iz evangelija, delati dobro. 

Zadnji vatikanski cerkveni zbor se je zato ustavil tudi ob tem vprašanju. V sklepnem delu Konstitucije o 

Cerkvi v sedanjem svetu zato odgovarja: »Težnja po pogovoru, ki ga narekuje zgolj ljubezen do resnice, 

ne izključuje – če ostane v mejah, ki jih določa preudarnost – kar se nas tiče, prav nikogar: ne tistih, ki 

gojijo velike človeške vrednote, njihovega Začetnika pa še ne priznavajo, ne tistih, ki nasprotujejo Cerkvi 

in jo na razne načine preganjajo. Ker je Bog Oče počelo in cilj nas vseh, smo vsi poklicani k temu, da bi 

si bili bratje. Zato vsi, ki smo deležni iste človeške in Božje poklicanosti, moremo in moramo brez nasilja 

in brez zahrbtne misli sodelovati pri graditvi sveta v pravem miru« (CS 92,5). 

Prvi poudarek je torej dejstvo, da vsakdo lahko dela dobro, četudi »ne hodi z nami«.  

Še ene od aktualnih tem se loteva tokratna Božja beseda; v drugem berilu apostol Jakob opozarja na tiste, 

ki so si imetje nakopičili z nasiljem in goljufijo. Odtrgovali so od plačila, ki bi pripadalo delavcem, ki so 

želi njihova polja, tiste, ki so se izkoriščanju upirali, pa so prisilili k molku in pokornosti. O, kako znana 

tema tudi v današnjem času. Le da so polja morda nekoliko drugačna in da so sredstva prisile k molku 

»modernejša«. Mnogi bogatini, lastniki današnjih podjetij, pa žal delujejo po istem principu, ki ga obsoja. 

A dejstvo je, da Bog vidi tudi ta dejanja. In v njegovih očeh to bogastvo nima sijaja ter je v pogubo 

zemeljskim pohlepnežem. 
Po: Beseda da Besedo 

 

 

 

 

 

 

 

Spregovoril je Janez in mu rekel:  
»Učenik, nekoga,  

ki ne hodi z nami, smo videli,  
da je v tvojem imenu  

izganjal duhove,  
pa smo mu branili.«  

Jezus je rekel:  
»Ne branite mu;  

zakaj nihče ne more storiti čudeža  
in takoj nato hudo govoriti o meni. 

Kdor namreč ni zoper nas,  
je za nas.« 

 
(Mr 9,38–40) 



 

 

 

 

Prva etapa prekrivanja strehe na župnijski cerkvi v Galiciji je bila v tem 

tednu končana. Na novo je bila pokrita zakristija ter okrogli del strehe nad 

prezbiterijem – skratka do tam, kjer se začne ravni del strehe proti zahodu. Tu, 

kjer je zdaj pokrito, je bila streha v najslabšem stanju in delo najbolj težavno in 

zamudno. Naprej bo šlo lažje in bolj hitro, ne vemo pa, kdaj bo to sploh 

mogoče. Kar je narejenega do zdaj, smo plačali komaj približno tretjino, pa še 

to je bilo večinoma iz župnijskega lesa. Mnogi so zelo požrtvovalni, nekateri 

ne morejo prispevati, večina pa seveda ne čuti, da bi bilo to potrebno. Če bi 

približno polovica družin v župniji darovala po 50 evrov, ne bi bilo več nobenega problema. – Lahko 

pa smo veseli tistih, ki so pri tem delu sodelovali na razne načine. Ne bom omenjal imen, ampak samo 

njihovo delo: poskrbeli so, da so delavci vsako jutro dobili kavo in še kaj zraven; čeprav so imeli svoje 

malice, so vedno imeli na razpolago vsak dan sveži kruh, pijačo, kakšno salamo in še kaj drugega; 

poskrbeli so tudi za odvoz odpadne opeke in drugega materiala. Podjetnik, ki je s svojimi delavci delo 

opravil, je njihovo sodelovanje zelo pohvalil in cela župnija jim je lahko hvaležna.  

 

* Prav tako moramo biti hvaležni tudi tistim, ki v tem času na Pernovem obnavljajo obrambni 

zid okoli cerkve. Ta zid je iz časov turških vpadov v 15. in 16. stoletju. Gradbeni odbor in vsi, ki jim 

pomagajo, so zelo zavzeti. Sami skrbijo za vse: organizirajo delo, malice za vsak dan, vodijo 

dokumente, ki so za takšno delo potrebni. Pridobili so tudi dovoljenje od občine, da bodo smeli po 

hišah zbirati prostovoljne prispevke.  – Dokončali so dvajset metrov obzidja in imajo namen delati še 

naprej, dokler bo letos možno. V zvezi z organiziranjem malic ali česa drugega se zato še naprej 

priporočajo za sodelovanje. 

 

Prispevanja v denarju ali delu pri teh dveh pomembnih podvigih v naši župniji nikomur ne vsiljujemo. 

Sprejemamo pa vse z veseljem in hvaležnostjo. Vsak, še tako skromen prispevek je zapisan. Zavedamo 

se, da ne delamo za kakšno organizacijo, ampak za župnijo in skupnost našega kraja. Hvala še enkrat 

vsem, ki to razumete in sprejemate z dobro voljo.  

 

Hvala za prispevek Občine Žalec in Krajevne skupnosti Galicija. Nekaj nam obljublja tudi naša celjska 

škofija.  

 

Da bo to oznanilo dostopno vsem, je objavljeno tudi na internetu.  

 

 

 

 

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

 

 

* V Domu sv. Jožef v Celju je vsak torek ob 20. uri (od 2. oktobra do velike noči 2019) 

KATEHUMENAT – priprava na zakramente za odrasle.  

Prijave na telefonu 059/073-800.  

 


