
 
 

 
 
 
 
 

                   

                

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                       

                                                                         9. april 2017  

  

 

NEDELJA 6. POSTNA – CVETNA     

09.04.  
 

ob 7h     za farane                                                                         

ob 8.30   na Pernovem  za rajne Čretnikove in Strupehove 

ob 10h  za +Marijo in Antona Pecl ter Franca Novak, obl. 
                 PRI DRUGIH DVEH MAŠAH BLAGOSLOV ZELENJA 

Ponedeljek Domen                               

10.04.                 ob 19h   za +Franca in Julijano Špeglič ter Karlija Lobikar, obl. 

Torek Stanislav                                                           

11.04.          ob 7h     za +Franca Vengust, obl.                       

Sreda Zenon                     

12.04.                                                    ob 7h     za +Marijo in Vinka Ramšak, obl.       

Četrtek VELIKI ČETRTEK           

13.04.           ob 19h   za +Ivana, Lojzeta in Vlada Šuperger, obl.  

Petek VELIKI PETEK                                                

14.04. ob 19h   obredi velikega petka                        

Sobota VELIKA SOBOTA                               

15.04.          ob 7h     blagoslov ognja                              

ob 19h   za +Marjetko in Rudija Vrčkovnik, obl.  

NEDELJA V E L I K A  N O Č     

16.04 .  
 

  

ob 7h     vstajenjska procesija  in maša za farane                                          

ob 10h   za +Martina Rotar 



                 

                                          

                       OB CVETNI NEDELJI  

 

                                                                                       

                                                                               

 

                                                                  

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Mt 21,1-11 in Mt 26,14–75;27,1–66 

PASIJON 

 

Vse, kar je Jezus Kristus živel in učil, se strne v dogajanju 

njegovega pasijona, trpljenja, s smrtjo in vstajenjem; torej v 

skrivnostnem dogajanju, ki ga imenujemo velikonočna 

(pashalna) skrivnost. 

Startno mesto tega velikonočnega izhoda je trpljenje, saj je 

trpljenje posledica greha, duhovne ujetosti, iz katere nas 

more rešiti samo Bog. Zato je tudi zelo logično, da je Bog 

želel biti najprej s človekom solidaren v trpljenju. Verjetno 

bi v svoji vsemogočnosti lahko izbiral med neštetimi 

konkretnimi možnostmi načina odrešenja. A zgodovinsko, 

dejansko se je odločil za pot trpljenja. Pri tem ostaja nikoli zadostno razvozlano vprašanje »Zakaj«. Zakaj 

prav po poti trpljenja? Vedno znova je mogoče iskati odgovor le v smeri zaupanja Bogu, da je izbral pot, ki 

je za človeka najprimernejša. Sam je hotel postati nam enak v vsem, razen v grehu, da bi se nam laže 

približal in se tudi v posledicah greha z nami poistovetil ter tako premagal greh. Zanimivo je, da latinska 

beseda passio (trpljenje) nosi v svojem korenu tudi pomen strastnosti, ki je lahko pozitivna, v smislu velike 

angažiranosti, celo dokončne predanosti neki stvari, ali še bolje osebi iz ljubezni. Zato bi lahko sklenili, da je 

Jezusov pasijon izraz skrajne (strastne) ljubezni Boga do človeka, v Jezusu Kristusu pa tudi človeka do 

Boga. Ljubezni, ki gre do konca! 

Jezusovo trpljenje ima sicer svoj vzrok v grehu. Zgodovinsko se je seveda moralo izvršiti v nekih 

konkretnih okoliščinah in s konkretnimi vlogami posameznikov, a je jasno spoznanje Cerkve, da je Bog v 

svoji previdnosti le uporabil te okoliščine, da je izpolnil svoj načrt rešitve človeka iz posledic greha. Zato 

tudi kristjani v svoji grešnosti v vsakem času prevzemamo svoj delež krive in odgovornosti za trpljenje in 

smrt našega Gospoda. 
 

Po: M. Turnšek, Človek v troedinem objemu 

 

 

 

 
 

 
Pripeljala sta  

oslico in žrebe; in položili  
so nanju svoja oblačila  
in Jezus je sédel nanje.  

Zelo veliko ljudi je na pot  
razgrnilo svoje plašče;  

drugi pa so z dreves sekali  
vejice in jih stlali po poti.  

Množice pa,  
ki so šle pred njim  

in za njim, so vzklikale:  
»Hozana Davidovemu sinu! 

Blagoslovljèn,  
ki prihaja v  

Gospodovem imenu!  
Hozana na višavah!«  

 
(Mt 21,7–9) 



 

 

 

 

 

 

 

OBVESTILA 
 

 

 

 

 

 

* V tednu po cvetni nedelji je pred nami velikonočno tridnevje, ki se začne z 

velikim četrtkom. Sveto tridnevje z Veliko nočjo je vrhunec celega bogoslužnega leta. 

V teh dneh želi bogoslužje obnoviti in ponazoriti dogodke zadnjih dni Jezusovega 

življenja. – Lepa priprava na sam velikonočni praznik je, če se udeležimo tudi teh 

obredov zadnjih treh dni velikega tedna, ki bodo vedno ob 19. uri.  
 

* V torek po Veliki noči (18.4.) bomo začeli devetdnevnico za birmance kot 

neposredno pripravo na prejem zakramenta svete birme. Teh devet dni bo vsak dan 

maša ob 19. uri. Za birmance je devetdnevnica obvezna, prosim pa, da je vedno navzoč 

tudi vsaj eden od staršev. Lepo vabljeni tudi botri in botre.    

Na prvi dan devetdnevnice (18.4.) bo med nami gospod škof, ki bo imel razgovor z 

birmanci pol ure pred mašo (ob 18.30). Bodite točni!  

Po maši se bo g. škof srečal s člani Župnijskega pastoralnega sveta in ključarji v 

župnišču.  
 

* Župnija Petrovče vabi na romanje na Poljsko po poteh svetega papeža Janeza 

Pavla II. 
 

Odhod: četrtek, 8. junija, ob 22. uri; Prihod: nedelja, 11. 

junija zvečer. Cena je 199 evrov in vključuje: prevoz po 

programu, vse cestnine, parkirnine, dve nočitvi s 

samopostrežnim zajtrkom in večerjo, vstopnina in lokalno 

vodenje v krakovski katedrali, vstopnina in lokalno vodenje 

v rudniku soli, vstopnina in lokalno vodenje v muzeju 

Auschwitz, vstopnina v rojstno hišo papeža Janeza Pavla II. 

vstopnina in lokalno vodenje v Jasni Gori, turistično vodenje in organizacija izleta in 

osnovno nezgodno zavarovanje.  Prijave sprejema p. Vanči.    (041/437 – 145)     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BLAGOSLOV      VELIKONOČNIH JEDIL 
 

NA VELIKO SOBOTO 
 

 

V GALICIJI                  ob 11h    Zavrh 

                                        ob 12h    Galicija 

                                        ob 15h    Železno 

                                        ob 16h    Hramše 

                                        ob 17h    Podgora in Gorica 

 

NA GORI                       ob 10h 

 

NA PERNOVEM          ob 14h  

 

Čez dan častimo Najsvetejše v božjem grobu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsem želim z notranjim veseljem ožarjene 

velikonočne praznike! 

 
                                                                                                      Janko Cigala, župnik     


