ŽUPNIJE GALICIJA
1. marec 2015

NEDELJA

2. POSTNA

01.03.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za rajne Šuperjeve
ob 11h na Gori za +Valentina Reher

Ponedeljek

Neža Praška

02.03.

ob 18h za +Rudija Gerčer, obl.

Torek

KUNIGUNDA, zavetnica cerkve na Gori

03.03.

ob 9h

Sreda

Kazimir

04.03.

ob 7h

Četrtek

Hadrijan

05.03.

ob 8h na Pernovem za +Janeza in Pavlo Siter, obl.
ob 18h za +Antona Dušak, osmina

Petek

prvi petek – dan molitve za življenje in družine

06.03.

ob 18h za +Jakoba in Justino Doler, obl.
- po maši križev pot

Sobota

prva sobota

07.03.

ob 7h

NEDELJA

3. POSTNA

08.03.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Poldeta Koštomaj
ob 10h za +Jožeta in Jožefo Podvršnik

na Gori v dober namen
v zahvalo in prošnjo za božje varstvo

za +Jožeta Srebočan in sorodnike, obl.

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

OB EVANGELIJU 2. POSTNE NEDELJE

Njegova oblačila so
se zasvetila silno bela
kakor sneg;
tako ne zna beliti
noben belivec na zemlji.
Prikazal se jim je
Elija z Mojzesom in oba sta
se z Jezusom razgovarjala.
In naredil se je oblak
ter jih obsenčil,
iz oblaka pa je prišel glas:
»Ta je moj ljubljeni Sin,
njega poslušajte!«
(Mr 9,3–4.7)
Mr 6,2–10

NI VSEENO, V KAJ GLEDAM
Sklepni stavek današnjega evangelija, ko Kristus učencem naroči, »naj nikomur ne pripovedujejo tega,
kar so videli« na gori, »dokler Sin človekov ne vstane od mrtvih« (Mr 9,9), najbrž ne preseneča samo
mene. Zakaj Kristus prepoveduje govoriti o dogodkih, povezanih z njim, ko pa na koncu Markovega
evangelija učencem celo zapove: »Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu!« (Mr
16,15). Ni zanemarljivo dejstvo, da Kristus to naroča učencem po veliki noči, potem ko je trpel, umrl
in vstal in so apostoli bili »temu priče« (Apd 2,32). Ko so prišli z gore, pa so bili učenci nad Jezusom
navdušeni. Pomislimo samo na Petra, ki je hotel kar na gori postaviti tri šotore.
Toda navdušenost ni dovolj za govorjenje o Jezusu. Ne, o Kristusu lahko prav govori samo tisti, ki je
priča velikonočnih dogodkov. Trije učenci so videli poveličanega Kristusa in zrli so njegovo slavo.
Videli so njegova »nadvse bela« oblačila. »Beli« Kristus nas spominja na Sina človekovega, na
Odrešenika, kakor ga je opisal prerok Danijel. Nevarno je, da bi kdo govoril o Kristusu samo v luči
poveličanja, ne da bi se zavedal, da je ta sad trpljenja in smrti. Od tod Jezusova prepoved govorjenja o
dogodku na gori. O tem doživetju bodo lahko govorili samo po veliki noči in v njeni luči.
Markov evangelij in današnji odlomek nas vabita k branju in pregledu Kristusovega življenja v luči
oznanila umrlega in vstalega Kristusa. Vabi pa nas, da tudi na svoje življenje pogledamo v luči
poveličanja. Na vse napore, na vse žrtve, na življenje sploh moramo gledati v velikonočni luči. Tudi na
naše postne odpovedi moramo gledati z vidika velike noči. Ne smemo krščanskega pogleda na
življenje enačiti s pogledom trpljenja. Prav tako ga ne moremo zožiti na idilično pot brez naporov ali
trpljenja.
Z današnjim evangelijem Kristus ne želi spremeniti samo pogleda učencev, ki so bili z njim na gori,
ampak pogled učencev vseh časov.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

OBVESTILA
*
Dekanijska karitas Petrovče vabi jutri (2. marca) ob 19.30 uri na
dobrodelni koncert »Z roko v roki«, ki bo v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu.
Vstopnice (10 €) lahko dobite uro pred koncertom v dvorani.
*
V zvezi s predlogom sprememb Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih,
ki želi definicijo zakonske zveze iz »življenjske skupnosti moškega in ženske«
spremeniti v »življenjsko skupnost dveh oseb«, je Komisija Pravičnost in mir pri SŠK
poslala tole vabilo:
Koalicija »Za otroke gre« vabi na shod »Dan Ljubezni«, ki bo v torek (3.3.) ob 16.30 v
Ljubljani pred Državnim zborom (parlamentom). V prijetnem, sproščenem vzdušju z
glasbeno-kulturnim programom bomo pričevali o lepoti in pomenu materinske in
očetovske ljubezni, poslanstvu starih staršev ter se zavzeli za srečno otroštvo naših
otrok. Lepo vabljene družine, stari starši, botri, narodne noše … Za naše otroke gre!
Po shodu bo v Uršulinski cerkvi ob 18.30 sveta maša.
V primeru spremembe zakona bodo po vseh župnijah zbirali podpise za
referendum.
*
Vsaka župnija si je lahko izbrala dan molitve in posta »za življenje in družine«
v postnem času. V naši župniji bo ta dan na petek v tem tednu. Vabljeni smo, da se tega
namena spomnimo v svojih osebnih molitvah, skupaj pa bomo molili uro pred mašo.
*

V ponedeljek, 9. marca, bo ob 18.30 (po maši) seja ŽPS in ključarjev.

*
V nedeljo, 15. marca, starši letošnjih prvoobhajancev vabljeni na razgovor
o prvem sv. obhajilu. Razgovor bo po maši ob 10h – v cerkvi.
*
Priložnost za velikonočno spoved bo v soboto pred cvetno nedeljo (28. 3.)
ob 15. uri v župnijski cerkvi. Spovedovala bosta duhovnika iz Gotovelj in Šempetra.

