
             
 

 
 
 
 
           ŽUPNIJE GALICIJA         
                                 31. januar 2016  
 

 

NEDELJA 4. MED LETOM – nedelja Svetega pisma                          

31.01.  

 

ob 7hob 7hob 7hob 7h     za farane                                                                        
ob 8.30   na Pernovem ob 8.30   na Pernovem ob 8.30   na Pernovem ob 8.30   na Pernovem   za +Antona Štefančič, 30. dan  
ob 10h   ob 10h   ob 10h   ob 10h   za rajne Brglezove in v dober namen  

Ponedeljek Brigita                                                   

01.02.                 ob 18h ob 18h ob 18h ob 18h   za +Jožefo in Alojza Podlesnik                                   

Torek JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA             

02.02.          ob 7h ob 7h ob 7h ob 7h     za +Rudija Gerčer  
ob 16.30  na Pernovem ob 16.30  na Pernovem ob 16.30  na Pernovem ob 16.30  na Pernovem  za +Jožeta in Nežo Siter  
ob 18h ob 18h ob 18h ob 18h   za dva +Blaža Cvikl in rajne Tomanove  

Sreda Blaž                                                  - blagoslov sv. Blaža 

03.02.                                                   ob ob ob ob 7777h  h  h  h              za +Marjana Trupi                             

Četrtek Jožef Leoniški                                    

04.02.           ob ob ob ob 7777h  h  h  h              v dober namen                           

Petek Agata                                                                                                                                        

05.02.                ob 18h  ob 18h  ob 18h  ob 18h  za +Emilijo Koprivec, 30. dan   

Sobota Pavel Miki                                                         

06.02.          ob 7h     ob 7h     ob 7h     ob 7h     za +Mirana Grobelnik, obl.               

NEDELJA 5. MED LETOM                                                  

07.02. 

 
  

ob 7hob 7hob 7hob 7h     za farane                                                                        
ob 8.30   na Pernovem ob 8.30   na Pernovem ob 8.30   na Pernovem ob 8.30   na Pernovem   za +Gabrijelo Zagoričnik 
                                       ter Martina in Nežiko Cokan  
ob 10h   ob 10h   ob 10h   ob 10h   za +Franca Jerneitz    
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            OB ČETRTI NEDELJI MED LETOM  
                                                                                                                                                
 
                                                                              
                                                                                                                                                         
                                                                                      

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lk 4,21–30 

LJUBEZEN JE POT DO DRUGEGA 
 
Nekajkrat sem se v življenju »opekel«, ker sem k bližnjemu pristopil s predsodki, ki so mi jih pomagali 
ustvariti drugi ljudje, ali pa sem jih »pridelal« kar sam. V drugih sem videl tisto, kar sem želel videti. 
Hotel sem jim pripisati lastnosti, ki sem jim jih želel pripisati, nisem pa se poglobil v tiste, ki so jih 
imeli. Tako sem si ustvaril pregrado, ki mi je otežila pristop k sočloveku.  
Nekaj podobnega so storili Jezusovi rojaki iz mesta Nazaret, kjer je odraščal. V Jezusu so videli le 
Jožefovega sina. Mislili so, če bi imel kaj, kar bi lahko dal, potem bi moral to dati najprej njim. Ker 
niso pokazali pravega navdušenja zanj, tam ni storil nobenega čudeža, ampak je rojakom povedal, 
da ni pomembno, kdo si (tujec, domačin, rojak ...),  ampak, koliko vere imaš. V Božjem kraljestvu ni 
privilegirancev. Božja ljubezen deluje tam, kjer sta človeška potreba in vera, ki je to pomoč 
pripravljena sprejeti. Kristus je navedel tudi dva primera iz zgodovine: Elija je pomagal vdovi iz 
Sarepte in v času preroka Elizeja je bil ozdravljen Naaman. Tako Elizej kot vdova sta bila tujca in 
pogana, a sta verovala in sta bila pripravljena sprejeti pomoč.  
Vera je drža sprejemanja. Tako znova vidimo, da vere ne smemo zožiti samo na razumsko dejanje, 
ampak celostno sprejetje, in je zato ne moremo ločiti od življenja, tega pa od ljubezni. Ker vera 
pomeni celostno sprejemanje, pomeni ljubezen. Zato velja: bolj ko boš ljubil Boga, bolj ga boš 
spoznal. Bolj ko boš ljubil Cerkev, globlje jo boš spoznal. Bolj ko boš ljubil človeka, bolje ga boš 
spoznal. Ljubezen odpira nove in neizmerne razsežnosti, saj pravi sv. Pavel v  znamenitem 
hvalospevu ljubezni, ki ga beremo v drugem berilu današnje nedelje: »Ljubezen se ne ponaša, se ne 
napihuje. … Ne misli hudega, ne veseli se krivice, veseli pa se resnice« (1 Kor 12,4–6). 
Prosimo Gospoda, da bi se v moči in luči ljubezni zmogli bližati sočloveku in Bogu. 

 
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 
 
 

 

 
 

Ko so to slišali,  
so se vsi v shodnici razsrdili. 
Vstali so, ga vrgli iz mesta  

in odvedli na rob hriba,  
na katerem je bilo  

njihovo mesto sezidano,  
da bi ga pahnili v prepad. 
Toda on je šel po sredi  

med njimi – in je odhajal.  
 

(Lk 4,28–30) 



 

        DANES JE TUDI  NEDELJA SVETEGA PISMA ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*************************************************************** 

 
SPODBUDA ZA POSTNI ČAS: 
 
V času od pepelnične srede do velikonočnega ponedeljka (od 10. februarja do 8. marca) 
in še na belo nedeljo (3. april) si vzemi 3 minutke na dan, odklikaj na spletno stran   
www.pridi.com , Facebook ali You Tube, poišči #deliJezusa in si oglej kratek filmček. 
Vsak dan te bo nagovoril eden bolj ali manj znani Slovenec, ki bo s teboj delil svojo 
izkušnjo vere v Jezusa in te ob tem povabil, da razmisliš ter pričuješ o svoji veri tudi ti! 
#deliJezusa lahko spremljaš tudi preko televizije Exodus TV vsak dan posta ob 7.00, 
13.00, 19.00 in 1.00. 
                                                                                                                 Ekipa #deliJezusa 

Verjetno ste že kdaj slišali, 

da je zadnja nedelja 

januarja nedelja Svetega 

pisma. Vsako nedeljo 

slišimo poučne odlomke 

Svetega pisma, torej je 

nedelja Svetega pisma 

vsaka nedelja. Kakšen 

pomen ima zato posebna 

nedelja Svetega pisma? 

 
Na drugem vatikanskem koncilu (1962–1965) so pred vsakim 
zasedanjem škofov vsega sveta v procesiji prinesli Sveto pismo in ga 
počastili. Pomemben sad tega koncila je dogmatična konstitucija o 
Božjem razodetju, ki vernikom zelo priporoča branje Svetega pisma; 
spremljati ga mora molitev, "da to branje postane pogovor med Bogom 
in človekom". V duhu tega priporočila so slovenski škofje na predlog 
svetopisemskih strokovnjakov leta 1990 zadnjo nedeljo januarja 
razglasili za nedeljo Svetega pisma. Spoznavali naj bi vrednost Božje 
besede za naše življenje. Za otroke matere Cerkve je Sveto pismo 
"trdnost vere, hrana in neusahljiv studenec duhovnega življenja" 
(Kompendij KKC 24). Še posebej bi nas naj spodbudila, da bi redno 
jemali v roke Sveto pismo in knjige, ki nam njegovo vsebino razlagajo.  

 

Silvester Čuk 


