
 
 
 
 

                   

                                                 

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                       

                                                                    9. februar 2020   

           

 

NEDELJA 5. MED LETOM                                

09.02.  
 

7.00     za farane                                    

8.30    na Pernovem   za +Mirana Grobelnik, obl.         

10.00  za +Franca in Ano Arnšek ter Anico Golavšek, obl. 

Ponedeljek Sholastika  

10.02.               18.00   za rajne Svetelove, obl., in Franca Dimec  

Torek DAN ČEŠČENJA SV. REŠNJEGA TELESA  (MOLITVENI DAN)                                        

11.02.        7.00     za +Jožefo Verdel                

10.00   za +Romana Cvikl     

17.00   za +Marijo in Alojza Jazbec 

            za +Valentina in Frančiško Reher 

Sreda Feliks                                         

12.02.                                7.00     za +Jožeta in vse Kovačeve       

Četrtek Jordan                                                                    

13.02.        8.00     na Pernovem  za +Slavka in Nežo Cokan, obl.  

Petek Valentin                                                  

14.02.  18.00  za +Faniko Novak, 30. dan                             

Sobota Klavdij                                

15.02.         7.00     za +Jožefa Krajnc, obl.                      

NEDELJA 6. MED LETOM                                

16.02.  
 

  

7.00     za farane                                    

8.30    na Pernovem   za +Jakoba Pohole, obl.         

10.00   za +Alojzijo in Ferdinanda Novak, obl.    
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Mt 5,13–16 

NE GOVORI, DA SI KRISTJAN, ČE ŽVIIŠ KOT POGAN! 

 

Sveti Anton Padovanski je v enem od svojih govorov dejal: »Živa je govorica, ko govorijo dela. Umolknejo 

naj, prosim, besede, govorijo naj dela. Polni smo besed, smo pa brez del, in zato nas zadene Gospodovo 

prekletstvo; preklel je namreč smokvino drevo, na katerem ni našel sadu, ampak le listje.« Povedano je 

pravzaprav tisto, kar nam danes v evangeliju govori Jezus: »Vi ste sol zemlje … Vi ste luč sveta.« 

To njegovo zahtevo bomo uresničili, če bo njegova modrost, njegova živa in učinkovita beseda v nas in če 

bomo po njej uravnavali svoje vsakdanje delovanje. Jezusov učenec je kakor sol, dokler je v njem Božja 

beseda čista, nepokvarjena. Že s svojim zgledom varuje svet moralne gnilobe. Kakor hitro začnemo Božjo 

besedo spreminjati po svojem okusu, postane naše življenje »neslano«, kar  v ljudski govorici pomeni isto kot 

neumno, vsebinsko prazno. Sv. Anton bi dejal, da je na drevesu našega življenja samo listje, pa nobenih sadov. 

Kristus nam naroča, naj bomo luč sveta. Ta luč mora biti pristna, ne umetna: ne moremo v javnosti nastopati 

kot »svetniki« (taki, ki »svetijo«), če je dejansko v naših srcih zaradi sebičnosti, zaverovanosti vase prej temno 

kot svetlo. Naša luč je lahko le odsev Božje luči. »Naša luč mora svetiti tako, da se bo videlo, da je to Božja 

luč, in da bodo ljudje slavili Boga, ne nas,« piše p. Albin Škrinjar. »Mi smo kakor mesec, mrzel in teman, ako 

ga sonce ne ogreje, ako z njegove površine ne odseva sončna svetloba … Tudi najmanjši žarek ne sije z nas, ne 

da bi bil od Sonca – Boga. Bog hoče, da njegova luč odseva v našem življenju …« 

Drugo ime za svetlobo je dobrota, ljubezen. To je »utelešena vera«. Preden sem kristjan, moram biti človek. Če 

hočem biti dober kristjan, moram biti dober človek. Lepo govorjenje pred Bogom ne velja veliko, pomembno 

je, kako in v kolikšni meri naše življenje potrjuje naše govorjenje. 
Po: S. Čuk 

 

 

 

 

 

 

Vi ste luč sveta.  
Mesto, ki stoji na gori,  

se ne more skriti.  
Svetilke tudi ne prižigajo  

in ne postavljajo pod mernik, 
temveč na podstavek,  

in sveti vsem, ki so v hiši.  
Takó naj vaša luč  
sveti pred ljudmi,  

da bodo videli  
vaša dobra dela in  

slavili vašega Očeta,  
ki je v nebesih.« 

 
(Mt 5,14–16) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* V torek, 11. februarja, bo v naši župniji dan češčenja Sv. Rešnjega Telesa 

(molitveni dan). Maše bodo ob 7.00, ob 10.00, in sklepna ob 17.00. Mašo ob 10h bo 

vodil p. Dani Golavšek, sklepno mašo ob 17h pa g. Srečko Reher.  

Lepo vabljeni, da v torek žrtvujete pol ure svojega časa tudi izven maše in pridete 

počastit Jezusa v Najsvetejšem zakramentu. Objavljeni razpored češčenja po naseljih 

ima namen, da ne bi bila cerkev čez dan popolnoma prazna.  

 
 

 

 

 

* V torek 11. 2. 2020  ob 9.uri  bo v  Zadružnem domu v Galiciji  potekala 

patronažna posvetovalnica z naslovom Kako poskrbeti za onemoglega in ostarelega 

svojca?. 

Povabite in spomnite tudi sosede, saj je nega bolnih in onemoglih družinskih članov 

zahtevna naloga. 
                                                                                                         Milica Parfant, patronažna sestra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAN ČEŠČENJA 
SVETEGA REŠNJEGA TELESA 

 

 

 

torek, 11. februarja  
 

 

 
 

URE  

7.00 maša,    litanije Imena Jezusovega 

8.00 molijo iz naselja                                  Pirešica 

8.30                                                             Pernovo  

9.00                                                             Železno  

9.30                                                             Hramše 

10.00 maša 

11.00                                                             Galicija  

11.30 (do 12h)                                               Zavrh 

   

15.30                                                              Podgora 

16.00                                                              Gorica  

16.30 križev pot 

17.00 maša,           sklep češčenja  
 
 
 
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


