ŽUPNIJE GALICIJA
10. februar 2019

NEDELJA

5. MED LETOM

10.02.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Mirana Grobelnik, obl.
10.00 za +Jožefa Krajnc, obl.

Ponedeljek

DAN ČEŠČENJA SV. REŠNJEGA TELESA (MOLITVENI
DAN)

11.02.

7.00 za +Antonijo Podpečan
10.00 za +Ivana Grebovšek
17.00 za +Marijo Ograjenšek, 30. dan

Torek

Evlalija

12.02.

7.00

Sreda

Jordan Saški

13.02.

7.00

Četrtek

Valentin

14.02.

8.00 na Pernovem za +Jožefo in Martina Golavšek, obl.

Petek

Klavdij

15.02

18.00 za rajne Bréžnik in Klep

Sobota

Julijana Koprska

16.02.

7.00

NEDELJA

6. MED LETOM

17.02.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Jožeta Arh
10.00 za +Alojzijo Novak, obl.

za +Marijo Jelen
za +Jožefo Kresnik

za +Nejčeka Škrubej, 30. dan

5. NEDELJA MED LETOM

Ko pa je nehal govoriti,
je rekel Simonu:
»Odrini na globoko in
vrzite svoje mreže na lov!«
Simon se je oglasil in mu rekel:
»Učenik, vso noč smo se trudili,
pa nismo nič ujeli;
toda na tvojo besedo
bom vrgel mreže.«
In ko so to storili,
so zajeli veliko množino rib,
da so se njih mreže trgale.
(Lk 5,4–6)

Lk 5,1–11

DRUGAČNA PRAVILA RIBIŠTVA
Peter se je kar spoznal na ribištvo. Podvomil pa je, da je to področje domače tudi Jezusu, saj mu je ta sredi
belega dne svetoval, naj odrine na globoko in vrže mreže. Tega ne bi storil noben izkušen ribič. Zato je
Jezusovo naročilo sicer izpolnil, a z jasnim pridržkom: »Na tvojo besedo.« Potihoma si je mislil: Če se bo tu
kdo osmešil, ne bom jaz tisti.
Podoba pa se je kaj kmalu spremenila. Nihče ni bil osmešen. Peter pa se je hudo zresnil. Mreže so bile v hipu
polne rib. Česa takega ribištva vajeni Simon še ni doživel. Zaslutil je, da mora biti tu na delu višja sila, ki
presega njegova ribiška izkustva.
Jezus je v tem primeru zares obšel naravne zakonitosti ribištva. Nobenega zagotovila ni dal, da bo tako delal
vedno. Izkustvo kaže nasprotno – kaj takega se zgodi zelo poredko. Dogodek na jezeru nam hoče povedati, da
ima Jezus morje, mreže in ribe v svoji oblasti. Ni odgovoren nam, kdaj, kje in kako bo s to oblastjo razpolagal.
Gotovo pa je, da bo nagrajen vsakdo, ki bo mogel reči, da se je vso noč trudil.
Petra je ob dogodku obšla groza. Začutil je bližino svetega. Čeprav mu Jezus ni ničesar očital, je nenadoma
prepoznal v sebi takšnega grešnika, da je čutil dolžnost to javno izpovedati. Pred tem ni bil nič manj grešen, a
mu je bila grešnost prikrita. Ko pa je ob čudežnem ribolovu žarek Božje luči posijal v njegovo notranjost, je
spoznal vso bedo svoje duše. Skril bi se, bežal bi, a kam. Zato je prosil Jezusa, naj gre On proč. Božja svetost in
človeška grešnost pa ne spadata skupaj. To je vedel tudi Jezus. Ni šel proč in tudi Petra ni odslovil. Poskrbel pa
je, da se je zgodilo nekaj drugega. V trenutku, ko je Peter grešnost priznal, je ni bilo več. Odstranila jo je ista
Jezusova moč, ki je napolnila Petrovo mrežo z ribami. Peter je postal usposobljen drugačnega ribištva: postal
bo ribič ljudi.
Po: F. Cerar, Beseda da Besedo

DAN ČEŠČENJA
SVETEGA REŠNJEGA TELESA
ponedeljek, 11. februarja
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maša, litanije Imena Jezusovega
molijo iz naselja

Pirešica
Pernovo
Železno
Hramše

maša
(do 12h)

Galicija
Zavrh
Podgora
Gorica

križev pot
maša,
sklep češčenja

*
Za našo župnijo je MOLITVENI DAN ali DAN ČEŠČENJA SVETEGA
REŠNJEGA TELESA vsako leto 11. februarja. Sveto mašo ob 10. uri bo letos imel naš
rojak p. Dani Golavšek, sklepno sveto mašo ob 17. uri pa g. Tone Šeruga, upokojeni
duhovnik iz Doma sv. Jožefa v Celju.
Lepo vabljeni, da jutri 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 nedeljo, 17.2., bo po maši ob 10.00 v cerkvi sestanek za starše letošnjih
prvoobhajancev.
*
Vse, ki vas zanima delo organista, vabljeni k Sv. Jožefu nad Celjem na
informativni dan s predstavitvijo pouka v programu »cerkveni organist«, ki bo v
petek, 15. februarja, z začetkom sv. maše ob 18.30 in nastopom učencev Orglarske šole
Sv. Jožefa po maši.
*
Ženski pevski zbor Korona – KUD Dobrna – vabi na Valentinov koncert, ki bo
prihodnjo nedeljo ob 16. uri v Kulturnem domu Dobrna. – Vstop je prost.
*
Letos sem v januarju hodil po blagoslovih domov in družin v naseljih:
Hramše, Pernovo, Podgora in Zavrh. – Če kdo želi blagoslov doma in družine, se lahko
dogovorimo kadarkoli (tel. 041/556-751).

