ŽUPNIJE GALICIJA
11. junij 2017

NEDELJA

SVETA TROJICA

11.06.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Antona Štefančič
ob 10h za +Matevža Krajnc

Ponedeljek

Eskil

12.06.

ob 19h za +Alojza in Terezijo Ježovnik ter Alojzijo Krajnc, obl.

Torek

Anton Padovanski

13.06.

ob 19h za +Janeza Lesjak, 30. dan

Sreda

Valerij in Rufin

14.06.

ob 7h

Četrtek

SV. REŠNJE TELO IN KRI

15.06.

ob 7h za farane
ob 17.30 na Pernovem za družino Korenko
ob 19h za +Andreja Križan in starše, obl.

Petek

Beno

16.06.

ob 19h za +Franca in Jožefo Pohole, obl.

Sobota

Rajner

17.06.

ob 7h

NEDELJA

11. MED LETOM

18.06 .

ob 7h za farane – po maši procesija
ob 10h za +Julijano Puklek, obl.

za +Franca in Frančiško Pušnik ter Leopolda Jernejc, obl.

za +Urško Hrovat, obl.

OB NEDELJI SVETE TROJICE

Bog je namreč
svet tako ljubil,
da je dal svojega
edinorojenega Sina,
da bi se nihče,
kdor veruje vanj,
ne pogubil, ampak imel
večno življenje.
Kdor vanj veruje,
ne bo obsojen;
kdor pa ne veruje,
je že v obsodbi,
ker ne veruje
v ime edinorojenega
Sina Božjega.
(Jn 3,16.18)

Jn 3,16–18

ŠUM OCEANA
Naše življenje je polno skrivnosti. Skrivnostna je mrtva narava, skrivnostna živa, skrivnostno je vesolje,
skrivnostna sta prostor in čas, največja skrivnost pa smo ljudje. Kdor dopušča skrivnost, dopušča obstoj
nečesa, kar ga presega. Zato se nekaterim upira, da bi skrivnosti priznali. Bojijo se, da bi ob njih postali
majhni.
Priznati skrivnosti pa lahko pomeni možnost, da ob nečem, kar je veliko, tudi sam postajaš velik. Tako je
z našim krščanskim prizna vanje skrivnosti Boga Očeta, Sina in Svetega Duha. Nikoli ne bomo mogli
pretočiti tega neskončnega oceana v našo plitvo peščeno jamico. Tistih nekaj kanglic, ki jih pa le moremo
zajeti, nam daje slutiti, kaj šumi v njegovih globinah.
Šumi moč, ki ustvarja, šumi modrost, ki ureja, šumi lepota, ki razporeja. Če se nam kdaj zdi, da je ta moč
neukročena, ta modrost nedorečena in ta lepota neurejena, je najbrž zato, ker nam manjkajo ustrezan
merila.
Naslednji šum, ki ga zaznamo, je šum življenja. Naš Troedini Bog je živi Bog in Bog živih. Vse, kar na
zemlji raste, je presajeno k nam iz njegove drevesnice. On domerja let pticam, stopinje zverem in pota
ribam. On vdihuje nam ljudem oživljajočega duha, po katerem postanemo njegova podoba.
Že nas preseneča nov šum, šum ljubezni. Oče, Sin in Sveti Duh so eno samo osrečujoče pretakanje
ljubezni; so večna ljubezenska izmenjava vsega, kar so in kar imajo. Tako se dajejo drug drugemu in tako
drug drugega sprejemajo, da je njihovo ime En sam Bog!
Najlepše pa je, da je ta Troedini nas ljudi privzel v svoj ljubezenski krog. Bog Sin je postal naš Brat. V
njegovih žilah šumi naša kri in v naših njegova. Po njem smo člani Božje družine, sprejeti v krog večne
Božje ljubezni
Skrivnost, ob kateri človeška majhnost postaja božansko velika.
Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu

V ČETRTEK OBHAJAMO PRAZNIK SVETEGA
REŠNJEGA TELESA …

Papež Janez Pavel II

… IN V NEDELJO GA POČASTIMO S PROCESIJO

