ŽUPNIJE GALICIJA
10. april 2022

NEDELJA

6. POSTNA – CVETNA

10.04.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za + Dušana Pečnik
10.00 za +Marijo in Antona Pecl ter Franca Novak, obl.
PRI DRUGIH DVEH MAŠAH BLAGOSLOV ZELENJA

Ponedeljek

Stanislav

11.04.

19.00 za +Ivana, Lada in Lojzeka Šuperger, obl.

Torek

Zenon

12.04.

19.00 za +Alenko in Jožeta Arh

Sreda

Martin, papež

13.04.

19.00 za +Ferdinanda Herman, 30. dan

Četrtek

VELIKI ČETRTEK

14.04.

19.00 za +Marjetko in Rudija Vrčkovnik, obl.

Petek

VELIKI PETEK

15.04.

19.00 - obredi velikega petka

Sobota

VELIKA SOBOTA

16.04.

19.00 - obredi velike sobote
- maša za +Borisa in rajne Ožbelakove

NEDELJA

VELIKA NOČ

17.04.

7.00

vstajenjska procesija
- maša za farane
10.00 za +Antonijo in Rudija Verdel

6. POSTNA – CVETNA NEDELJA

2. BERILO
Ponižal se je, zato ga je Bog povzdignil
Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom
Čeprav je bil Jezus Kristus v Božji podobi, se ni oklepal svoje enakosti z Bogom,
ampak je sam sebe izničil, tako da je prevzel podobo hlapca in postal podoben ljudem.
Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal, tako da je postal pokoren vse
do smrti, smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podélil ime, ki je nad
vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno teh, ki so v nebesih,
na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo
Boga Očeta.

KRIŽANI KRISTUS DAJE SMISEL KRIŽU
V teh dneh, še posebej ob prebiranju pasijona, v ospredje stopa pomen in vrednost križa. Ta sicer
nikakor ne more biti znamenje ločitve in razdora, temveč samo znamenje povezovanja. Križ namreč
povezuje ljudi med seboj (simbolika prečnega kraka) ter z Bogom (simbolika navpičnega kraka).
Vendar križ ni samo znak, temveč tudi zgovorna in prepričljiva prižnica: uči nas darovanja in žrtve,
brez katere ni prave ljubezni. Prav ta smisel in namen ima križ na stenah naših stanovanj. Kjer člani
družine mimo križa ne hodijo brezbrižno, ampak se ob njem zbirajo k molitvi in iščejo moči v urah
preizkušenj, tam postane križ šola velikodušnega darovanja; tam se ohranja čut za duhovne
vrednote, ki dajejo človekovemu življenju pravi smisel.
Verujočemu človeku pa križ ponuja tudi odgovor na eno najtežjih vprašanj, s katerim se prej ali slej
sreča vsakdo: Čemu trpljenje? Zakaj morajo trpeti tudi nedolžni ljudje? To so vprašanja, ki od
nekdaj mučijo človekovo pamet in srce in na katera je mogoče dati le delne in teoretične odgovore.
Za mnoge je vprašanje zla in trpljenja ugovor zoper Božjo previdnost, če ne celo povod za
zanikanje obstoja Boga. Resničnost križa tedaj postane pohujšanje, ker je to križ brez Kristusa –
najtežji in najbolj neznosen, včasih do tragičnosti strahoten.
Križ s Kristusom pa je veliko razodetje smisla bolečine in vrednosti, ki jo ima bolečina v življenju in v
zgodovini. Kdor razume križ in se ga oklepa, stopi na pot, ki je povsem različna od tiste, ko človek
postavlja Boga na zatožno klop ali ga zanika. V križu najdemo spodbudo za nov vzpon k Bogu po
Kristusovi poti, ki je prav pot križa. Križ je dokaz neskončne Božje ljubezni. Križ nas vabi da na
ljubezen odgovorimo z ljubeznijo.
V teh dneh smo povabljeni, da se zazremo v Kristusa, ki nas je tako ljubil, da je za nas umrl na
križu. Križ je torej znamenje ljubezni do konca. Naj se njegova ljubezen preko nas in naših
preizkušenj razliva tudi na druge.
Po: S. Čuk, Misli srca

DVA OBRAZA CVETNE NEDELJE
S cvetno nedeljo začenjamo veliki teden,
ki doseže vrh na veliki petek, veliko
soboto in velikonočno nedeljo. Ta dan
ima dva obraza: veselje nad Jezusovim
vstopom v Jeruzalem in žalost zaradi
njegovega trpljenja in smrti na križu.
Cvetna nedelja že od nekdaj nagovarja ljudi. Že od 4. stoletja na ta
dan potekajo procesije. Ljudje so se zbrali na enem mestu in se z
vejicami v rokah podali v cerkev. Pri tem je bilo in je pomembno:
ljudje ne slavijo močnega in mogočnega vladarja. Vzkliki »hozana«
(kar v prevodu pomeni »reši nas«) so namenjeni človeku, ki se
posveča ubogim in oznanja Božjo ljubezen. V njegovem kraljestvu so
na prvem mestu majhni, nepomembni in izločeni.
Ko danes slavimo Jezusa, izražamo svoje upanje: ljubezen je
močnejša od sovraštva in obzirnost je boljša od samopotrjevanja. Ta
pot vodi tudi do napetosti in sporov. Sile moči in oblasti se zdijo
premočne. Tako pridemo do drugega vidika cvetne nedelje. Na
cvetno nedeljo se spominjamo tudi, da bodo ti dnevi zadnji Jezusovi
dnevi. Jezus bo izdan, zatajen, obsojen in na koncu križan. To
Jezusovo trpljenje določa nadaljnja praznovanja v tem tednu. Toda na
koncu je velika noč.
Po: M. Kapeller

*
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 tem tednu do petka bom obiskoval bolnike za obhajilo na domu. Če kdo želi
obisk, naj javi čimprej.
*

Na Veliko noč bomo pri obeh mašah imeli darovanje pri oltarju.

*
V sredo, 6. aprila, je bila dokončana obnova strehe na kaplaniji. Na hiši in v njej
bo še kar veliko dela, še enkrat pa se iskreno zahvalim vsem, ki so delali na strehi.

DODATEK

BLAGOSLOV

VELIKONOČNIH JEDIL

NA VELIKO SOBOTO
V GALICIJI

ob 11h
ob 12h
ob 15h
ob 16h
ob 17h

NA GORI

ob 10h

NA PERNOVEM

ob 14h

Zavrh
Galicija
Železno
Hramše
Podgora in Gorica

Čez dan častimo Najsvetejše v božjem grobu.

