
 
 
 
 

                   

                                                 

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                     9. avgust 2020 

                              

NEDELJA 19. MED LETOM       

09.08.  
 

7.00     za farane                              

8.30    na Pernovem  za +Janeza Pohole, obl.  

                                           ter Justino in Jožeta Veber 

10.00   za +Martina Rotar            

Ponedeljek Lovrenc                                  

10.08.                 19.00   za +Martina Tržan, obl.      

Torek Klara                                 

11.08.        7.00     za +Marijo Ograjenšek                   

Sreda Ivana Šantalska                           

12.08.                                                    7.00     za +Janeza Vučer                             

Četrtek Poncijan in Hipolit                           

13.08.         7.00     za +Heleno Selišnik  

Petek Maksimilijan Kolbe                                                   

14.08  19.00   za +Jožeta in Marico Videnšek               

Sobota MARIJINO VNEBOVZETJE                                        

15.08.          7.00     za rajne Podgorškove, Marčakove in Centrihove 

8.30    na Pernovem  za +Kristino in Franca Jelen, obl. 

10.00   za +Marijo, Franca in vse Šupergerjeve  

NEDELJA 20. MED LETOM       

16.08.  
 

  

7.00     za farane                              

8.30    na Pernovem  za +Antona, Ano in Jožeta Veber  

                                                             ter Berto Jezernik 

10.00   za rajne Vovkove             
 

                                  



                  18. NEDELJA MED LETOM  
 
           

EEvvaannggeelliijj  
 

JEZUS VABI PETRA K SEBI 
 

Iz svetega evangelija po Mateju  
 
Ko se je množica nasitila, je Jezus takoj naročil učencem, da so šli v čoln in se 
peljali pred njim na drugo stran; sam naj bi medtem odpústil množice. In ko je 
množice odpústil, je šel na goro, da bi na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil 
tam sam. Čoln pa se je medtem oddáljil že precej stadijev od brega. Valovi so ga 
premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po 
jezeru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in 
rekli: »Prikazen je.« Od strahu so zavpili. Jezus pa jim je takoj rekel: »Bodite 
pogumni! Jaz sem. Ne bojte se!« Peter mu je odgovóril in rekel: »Gospod, če si 
ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi.« On mu je dejal: »Pridi!« In Peter je stopil 
iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je 
zbal. Začel se je potapljati in je zavpil: »Gospod, reši me!« Jezus je takoj iztegnil 
roko, ga prijel in mu dejal: »Malovernež, zakaj si podvómil?« In ko sta stopila v 
čoln, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli: 
»Resnično, ti si Božji Sin.« 
 

 

 
Mt 14,22–33 

JEZUS JE Z NAMI 

 

Pater Albin Škrinjar je zapisal: »Tako kot k učencem, tudi k nam 

prihaja Jezus včasih kot prikazen; tako se nam dozdeva, ker so 

naše duhovne oči slabotne. Ne spoznamo Jezusa, ko prihaja, 

bojimo se, dokler nas ne potolaži njegova milost.« Ognjevitega 

apostola Petra Jezusova bližina kar »upijani«, tako da svojega 

Gospoda prosi, naj mu dovoli priti k njemu po vodi. Prvi koraki so 

trdni, kmalu pa se Peter prestraši vetra in valov in se začne 

potapljati. Na pomoč pokliče Jezusa, ki mu ponudi roko in ga 

pokara: »Malovernež, zakaj si dvomil?« Tudi naša zaupanje – vera 

se zdaj dviga zdaj pada: dviga se, če gledamo na Jezusa, pada, 

kadar gledamo na nevarnost. 

»Včasih nam neverujoči ljudje skoraj zavistno potarnajo, češ da je 

nam, ki verujemo v Boga, lahko, ker so nam prihranjene tolike negotovosti in dvomi,« pripominja ob 

razlagi današnjega evangelijskega odlomka p. Lojze Bratina, ki poudarja, da tudi kristjanu niso 

prihranjene težke in temne ure. »Blagor vere je v tem, da omogoča potovanje skozi temo in 

premagovanje valov življenja zaradi roke, ki nam je ponujena, zaradi klica, po katerem postajamo 

romarji k Božji polnosti.« 

Za srečanje slovenske mladine s papežem sv. Janezom Pavlom II.  v Postojni na njegov 76. rojstni dan 

so člani glasbene skupine Čuki pripravili skladbo Naša barka. Pesem govori o usodi Kristusove Cerkve 

skozi zgodovino, v kateri je prestajala hude viharje. Tudi v današnjem času ji z njimi ni prizaneseno. 

»Mnogo čeri danes skriva ta čas, / naj nam up ne potone nikdar! // On naši barki pokazal bo kam, / on 

pokazal  bo pot in pristan. / Z nami na poti nikdar nisi sam, / skupaj plujemo v jutrišnji dan.« 

Če zaupamo v to, da na tej poti nikoli nismo sami, da je Jezus tisti, ki nam vselej kaže pot, bomo lahko 

pogumneje stopali skozi življenje. 
Po: S. Čuk, Misli srca 

 



 

 

 

 

 

 

* Starše prosimo, da otroke za prvo leto verouka prijavite čimprej, čeprav še ne 

vemo, v kašni obliki bo potekal šolski pouk in verouk. – Prijavnice dobite v zakristiji, 

oddate jih lahko tudi v poštni nabiralnik župnišča.  

 

* Tudi v Pernovski cerkvi je zdaj za ljudsko petje urejeno tako kot v župnijski: v 

cerkvi je platno, na katerega se projicirajo besedila pesmi. Vse skupaj – računalnik, 

projektor in platno – je stalo 1.300 evrov. – Hvala tistim, ki so to organizirali, se trudili 

in vse naredili zastonj. -  Kdor želi, lahko posebej v ta namen daruje kakšen prispevek. 

 

* Bazilika v Petrovčah vabi na romanje na praznik Marijinega vnebovzetja.        

V petek,  14.   avgusta,  ob 19.30 uri bodo večernice in sveta maša. Po maši bo 

procesija z Marijino podobo in lučkami po vasi.  

V soboto, 15. avgusta, bodo maše: ob 6.30 in 8.00 uri. Ob 10.00 (mašuje in pridiga 

celjski škof dr. Stanislav Lipovšek), ob 12.00 uri maša za ostarele in bolne (mašuje 

Mirko Škoflek), ob 19.00 maša za mlade (mašuje in pridiga novomašnik  Urban 

Lesjak). Pri maši za mlade bo igral ansambel Dominik in bo po maši imel še kratek 

koncert.  

Pri vseh sv. mašah bo priložnost za sveto spoved!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


