ŽUPNIJE GALICIJA
10. avgust 2014

NEDELJA

19. MED LETOM

10.08.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Janija Podmiljšak, obl.
ob 10h za +Jožefo in Jožeta Podvršnik, obl.

Ponedeljek

Klara (Jasna)

11.08.

ob 19h za +Antonijo in Franca Vengust ter rodb. Rehar

Torek

Ivana Šantalska

12.08.

ob 7h za +Branka Doler, obl.
ob 16h pogreb in pogrebna maša za +Anico Grebovšek

Sreda

Poncijan

13.08.

ob 7h

Četrtek

Maksimilijan Kolbe

14.08.

ob 7h

Petek

MARIJINO VNEBOVZETJE – VELIKI ŠMAREN

15.08.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Kristino in Franca Jelen, obl.
ob 10h za +Janeza Pohole, obl., ter Justino in Jožeta Veber

Sobota

Rok

16.08.

ob 7h

NEDELJA

20. MED LETOM

17.08.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Ano, Antona in Jožeta Veber, obl.
ob 10h za +Frančiško Krajnc, obl., in vse Krajnčeve

za +Moniko Drev
za rajne Videnškove in Zavalinškove

za +Marijo Šuperger, obl.

OB EVANGELIJU 19. NEDELJE MED LETOM

Oglasil pa se mu je
Peter in rekel: »
Gospod, če si ti, vêli mi,
naj grem po vodi k tebi.«
»Pridi!« mu je rekel.
In Peter je stopil iz
čolna
in šel po vodi,
da bi dospel do Jezusa.
Ko pa je videl silni
veter,
se je zbal; začel se je
potapljati in je zavpil:
»Gospod, reši me!«
Takoj je Jezus stegnil
roko,
ga prijel in mu rekel:
»Malovernež,
zakaj si dvomil?«
In stopila sta v čoln
in veter je nehal.
(Mt 14,28–32)
Mt 14,22–33

KRISTUS V VIHARJU ŽIVLJENJA
V življenju vsakega človeka lahko začne divjati nevihta, ko imamo občutek, da so
ogroženi temelji našega življenja in se nas zaradi tega poloti strah. Znajdemo se v
podobnem položaju kot apostoli v današnjem evangeliju, ki jih sredi morja zajame
nevihta. V Svetem pismu je morje velikokrat simbol nevarnosti in preizkušnje. V takih
trenutkih se ne moremo rešiti sami, ampak more samo Bog ustaviti vihar našega
življenja. Ko se učencem v evangeliju zdi, da so izgubljeni, pride k njim Kristus, ki
pomiri njihov strah in dvom: »Bodite pogumni! Ne bojte se. Jaz sem« (Mt 14,27). Besede
»Jaz sem« (2 Mz 3,14) Sveto pismo uporablja pri razodevanju Boga. Z njimi se Bog
predstavi Mojzesu. Kristus se apostolom predstavi kot Bog, ki ima oblast nad vsem.
Učenci so ga tudi priznali za Boga, saj »so se mu priklonili do tal« (Mt 14,33). Priklon do
tal pa so naklanjali samo Bogu. Tako nam evangelij sporoča, da je Jezus Bog, ki prihaja
k nam v stiskah, preizkušnjah in težavah. V našem strahu in dvomu tudi nam sporoča:
»Imejte pogum! Ne bojte se. Jaz sem.« Razodeva se nam kot gospodar nad silami narave.
Učenci so sredi viharja življenja prepoznali Božji obisk, saj so se mu priklonili do tal.
Stopimo v življenje z zavestjo, da nam je Kristus že velikokrat izkazal svojo dobroto in
nam stal ob strani. Zato ga priznajmo za Božjega Sina in pravega Boga ter ga počastimo,
obenem pa prosimo, naj nam stoji ob strani v nevihtah in viharjih našega življenja.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

*
V četrtek, 14. avgusta, na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja
Petrovška Marijina bazilika vabi, ob 19.30 uri k slovesnim večernicam
z mašo.
Po maši bo procesija z Marijino podobo in lučkami po vasi.
V petek, 15. avgusta, na sam praznik Marijinega vnebovzetja lepo vabljeni
k mašam, ki bodo ob 6. 30., 8.00, ob 10.00 uri (mašuje in pridiga celjski škof
dr. Stanislav Lipovšek) in ob 12.00 uri. Večerna maša za mlade bo ob 19.00
uri. Pri maši za mlade bo s petjem sodelovala glasbena skupina Dominik, ki
bo po maši imela tudi koncert. Pri vseh mašah bo priložnost za sveto spoved.

*

Začasni URNIK VEROUKA v šolskem letu 2014/15:

sreda 15.30 - 16.15 8.r
16.30 - 17.15 5.r
17.30 - 18.15 7.r
petek 6.10 - 6.50 9.r
sobota 9.00 - 9.45
9.45 - 10.30
10.30 - 11.15
11.15 - 12.00
12.00 - 12.45

1-r
2.r
6.r
4.r
3.r

Morda bodo pri urniku še kakšne spremembe (po dogovoru z g. katehistinjo
Stanko). Treba pa je razumeti, da g. katehistinja ne bo mogla ustreči vsem
željam.
Verouk se bo začel v tednu po 7. septembru.

