ŽUPNIJE GALICIJA
10. marec 2019

NEDELJA

1. POSTNA

10.03.

7.00
8.30

za farane
na Pernovem

za +Stanka in Jožeta Verdel
ter Jožeta Veber, obl.
10.00 za +Alojza Pogladič in starše Florjanc

Ponedeljek

Benedikt

11.03.

18.00 za zdravje

Torek

Justina – gregorjevo

12.03.

7.00

Sreda

Kristina

13.03.

18.00 za +Gustija Iršič, kot osmina

Četrtek

Matilda

14.03.

8.00

Petek

- po maši križev pot

15.03

18.00 za +Jožeta Videnšek

Sobota

Hilarij

16.03.

7.00

NEDELJA

2. POSTNA – papeška

17.03.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Jureta Gjuras, obl.
10.00 za +Julijano Puklek

za +Franca, Rozalijo in Antona Dolar

na Pernovem za rajne Jeračeve iz Gorce

za +Franca in Jožefo Veber, obl.

1. POSTNA NEDELJA
Tisti čas se je
Jezus vrnil od Jordana
poln Svetega Duha
in Duh ga je vodil
štirideset dni po puščavi,
hudič pa ga je skušal.
Tiste dni ni nič jedel.
In ko so ti dnevi minili,
je postal lačen.
Hudič mu je rekel:
»Če si Božji Sin,
reci temu kamnu,
naj postane kruh.«
Jezus mu je odgovóril:
»Pisano je: Človek ne živi
samo od kruha.«
(Lk 4,1–4)

Lk 4,1–13

KAKO BOŠ S SATANOM OPRAVIL TI?
Če bi Jezus storil, kar mu je predlagal hudič, in iz kamnov naredil kruh, bi to ne bilo nič slabega. Najedel
bi se, saj je moral biti pošteno lačen. Če bi mu bilo do šale, bi rekel satanu: »Hvala, da si mi povedal; sam
se ne bi spomnil.«
Prav tako ne bi storil nič pregrešnega, če bi se vrgel s tempeljske strehe. Niti angelom ne bi bilo treba
zapovedovati, naj ga nosijo, saj je imel v sebi moč, ki bi ga varovala padca. Tudi tu bi se lahko pošalil s
satanom: »Vidim, da me imaš zelo rad, ko si tako zaskrbljen zame.«
A mu je v obeh primerih dal vedeti, da mu ni do njegovih nasvetov. Prav tako ne do jedi, ki mu jo ponuja,
ne do cenenega razkazovanja samega sebe.
Drugače pa je bilo s satanovo ponudbo, da je pripravljen Jezusu dati vsa kraljestva sveta, če pade predenj
in ga moli. Kako neki mu je mogel satan ponujati vsa kraljestva tega sveta?
Bog, ki je Luč, Resnica in Življenje, je ustvaril razumna in svobodna bitja ter jim zaupal del svoje oblasti.
Uporabljala naj bi jo skladno z njegovo voljo. Lucifer je to oblast zlorabil. Sklenil je, da Bogu ne bo
služil. Še več: uprl se mu je in ga zasovražil. Tako je – po Božjem dopuščenju in v mejah tega dopuščenja
– postal »vladar tega sveta« (Jn 14,30). V svet je vnesel sovraštvo, laž, nasilje in temo. Svojo vladavino bi
rad razširil, zato se dela velikodušnega. Tistim, ki so pripravljeni pasti predenj in ga moliti, obljublja, da
bodo smeli z njim kraljevati po pravilih sovraštva do vsega, kar je Božje.
S to ponudbo si je drznil stopiti tudi pred Jezusa. Odpove naj se ljubezenski povezavi z Očetom in
Duhom, svetu pa naj vlada z oblastjo, ki mu jo bo dal satan. Doslej je z Očetom ljubil, odslej naj s stanom
sovraži; doslej je z Očetom ustvarjal, odslej naj s satanom ruši in ubija.
Jezus je z njim opravil na kratko. Kako bomo opravili z njim mi, ko bo stopil pred nas?
Po: p. F. Cerar

PRIŽGIMO LUČ V POSTNI ČAS
»OD PETKA – DO PETKA«
Misli za bogoslužje v postnih petkih.

PETEK PO PEPELNICI
Od petka, 8. marca – do petka, 15. marca

Prva luč: TEDEN NASMEHA
Človek, ki ima cilj pred seboj, se ne ustraši napora, ki ga nakazuje pot. Četudi pridejo nepredvidena
presenečenja, ostaja v srcu pogum, ki premaga ovire in gre pokončno naprej.
Že pepelnična sreda nas je soočila z resnimi nalogami, ki nas čakajo, da bi od petka do petka, po
etapah prispeli do tistega petka, ki iz drame daritve ustvarja zarjo rešitve. In zato, ker je cilj jasen in
prinaša veselje – se v prvi teden 'od petka do petka' podajmo z nasmehom. »Veselje v Gospodu je
naša moč!« /Neh 8,10/ Vsi vemo, da se z dobro voljo naredi več, kot pa s slabo. Stara modrost pravi,
da na kapljico meda pride več čebel, kot pa na sod kisa.
In tu so konkretni koraki – prerok Joel nas je na pepelnico povabil: »Pretrgajte srca, vrnite se h
Gospodu!« Stresimo ven vso navlako slabe volje in razvad, in potem nastavimo srce Stvarniku
ljubezni, nebeškemu Očetu, ki nam je po apostolu Pavlu sporočil: »Zdaj je čas milosti, zdaj je dan
rešitve!«
Seveda ne bomo trobili naokrog, ker »nebeški Oče vidi na skrivnem«, kot je zatrdil Jezus – se bo pa
spremenil izraz našega obraza – in ker bo v srcu Božji nasmeh, bo tudi v naših očeh in na naših
obrazih. Še več – tudi besede bodo postale sončne in dejanja bodo nasmeh ljubezni.
Za pogumno vsakdanje pisanje novic o našem ravnanju 'od tega petka do naslednjega petka', nam na ta
prvi postni petek daje navodila prerok Izaija: »Ali je to post, ki mi je po volji – da pripogibaš svojo
glavo kakor ločje in slabe volje trpinčiš svoje telo?!« Takšen post bo imel od koncu tega prvega
obdobja samo kisle kumare. Zato pa isti prerok daje nasvet: »Lomi lačnemu svoj kruh, obleci nagega,
sprejmi brezdomca, pomagaj bližnjemu … tedaj napoči tvoja luč, zdajci zacveti tvoje ozdravljenje …«
Ozdravimo v tem tednu svoj kisli pogled, razvedrimo vsak dan koga s svojo dobro voljo. Bog je
vlil v naša srca svoj nasmeh Ljubezni – podarjajmo ga vsem, ki jih bomo srečevali. Prva postna
kronika naših dogodkov 'od petka do petka' naj bo posejana s cvetovi nasmeha. Nasmeh nič ne
stane – pa toliko da.
Povabilo
OTROCI: Vsakomur, ki ga srečaš, se nasmehni in ga prijazno pozdravi.
MLADI: Vzemi si čas za svojega brata ali sestro in ga/jo prijazno poslušaj.
STARŠI: Vzemi si čas za svoje starše in starejše. Pokaži jim z nasmehom, da jih imaš rad.
STAREJŠI: Pozdravi in nasmehni se vsem, ki jih srečaš, tudi mlajšim, čeprav meniš, da bi te morali
oni prvi pozdraviti.

*
Slovenska karitas je pripravila knjižico, v kateri so nagovori za postne petke
(Od petka do petka). Da bi lepa razmišljanja dosegla čimveč ljudi, jih bom sproti
objavljal v naših oznanilih na internetu. Vabljeni, da jih spremljate skozi postni čas!

*
Župnija Šempeter v Savinjski dolini in Aritours vabita na romanje v Sveto
deželo – Izrael in Palestina. Romanje bo od 17. do 24. oktobra 2019. Cena: 1.090 €.
Za prijavo do 18. marca je 100 € popusta. – Prijave v župnišču v Šempetru do zasedbe
prostih mest. – Program romanja lahko dobite pri nas po vsaki maši.
*
Mladinski pevski zbor Galicija vabi na koncert ob 5 in ¾ letnici svoje
ustanovitve. Koncert z naslovom »Z nami pesem dviga se v višine« bo v soboto,
30. marca, ob 5 in ¾ (17.45) v župnijski cerkvi v Galiciji.

