ŽUPNIJE GALICIJA
11. avgust 2019

NEDELJA

19. MED LETOM

11.08.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Kristino in Franca Jelen, obl.
10.00 za +Frančiško Krajnc, obl.

Ponedeljek

Ivana Šantalska

12.08.

19.00 za +Alojza Potočnik, obl.

Torek

Poncijan in Hipolit

13.08.

19.00 na Pernovem za +Marijo Novak, 30. dan

Sreda

Maksimilijan Kolbe

14.08.

7.00

Četrtek

MARIJINO VNEBOVZETJE

15.08.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Ano, Jožeta in Antona Veber, obl.
10.00 za rajne Rednakove

Petek

Rok

16.08

19.00 za +Marijo, Franca in vse Šupergerjeve

Sobota

Evzebij

17.08.

7.00

NEDELJA

20. MED LETOM

18.08.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Mirana Grobelnik
10.00 za +Angelo Blazinšek, obl.

za +Majdo in Heleno Duša, obl.

za rajne Pušnikove in Matecove

19. NEDELJA MED LETOM
Tisti čas je Jezus rekel
svojim učencem:
»Ne boj se, mala čreda,
kajti vaš Oče je sklenil,
da vam dá kraljestvo.
Prodajte svoje premoženje
in dajte vbogajme.
Naredite si mošnje,
ki ne ostarijo,
neizčrpen zaklad v nebesih,
kamor se tat ne približa
in kjer molj ne razjeda.
Kjer je namreč vaš zaklad,
tam bo tudi vaše srce.
Vaša ledja naj bodo opasana
in svetilke prižgane,
vi pa bodite podobni ljudem,
ki čakajo, kdaj se bo
njihov gospodar vrnil s svatbe,
da mu odprejo takoj,
ko pride in potrka.
(Lk 12,32–36)

Lk 12,32–48

MALA ČREDA
Naš misijonar, ki deluje na Japonskem, je bil nekoč na obisku v domovini. Vprašali so ga, kako gleda na
slovensko Cerkev z »japonskimi očmi«. Dejal je: »Za kristjane v Sloveniji bi rekel, da se bodo morali vse bolj
zavedati Jezusovih besede o mali čredi in 'Ne boj se, mala čreda'. Mislim, da se tega ni treba bati. Na
Japonskem smo kristjani še mnogo bolj mala čreda. S to zavestjo živimo v svetu, ki je čisto drugačen. To
oblikuje v nas vernost, ki je osebna, zavestna in odgovorna. Dokler si v okolju, ki ti je naklonjeno, se temu
okolju prepustiš in ti ni treba dosti misliti, ker drugi mislijo namesto tebe. To je večna človekova skušnjava.
Zato mislim, da je pomembno slovenske kristjane, posebno mlade, vzgajati v zrele in dogovorne osebnosti, ki
živijo iz lastnega verskega prepričanja. To je velika vrednota, ki jo prinaša zavest, da smo mala čreda.«
Hvala ti, misijonar na Daljnem vzhodu, za spodbudo in nasvet, ki velja še danes!
V nas pa vrta nekaj drugega: Zakaj Bog dopušča, da kristjani po dolgih razdobjih, ko smo veljali za veliko
čredo, spet postajamo mala čreda?
Božjih načrtov ne poznamo, razmišljati pa smemo takole:
Kot velika čreda smo imeli srečo, da so najbogatejši predeli zemlje pripadali nam. Na njih smo si sicer s
pridnostjo, ne pa vedno pošteno, nakopičili veliko dobrin. Od njih pa le s skopo roko delimo tistim bratom in
sestram po svetu, ki jim je usoda namenila manj. Kot velika čreda smo že stoletja med seboj sprti in te sprtosti
nikakor ne moremo prerasti.
Tisti, ki so te reči počenjali, so na zunaj pripadali veliki krščanski čredi. Gotovo pa jim teh dejanj ni navdihoval
evangelij. Zato smemo reči, da so bili resnični kristjani tudi v »velikih« razdobjih mala čreda.
Ne bojmo se biti mala čreda. Bojmo se nositi krščansko ime in ne živeti krščansko.
Po: p. Franc Cerar

V ČETRTEK BOMO OBHAJALI NAJVEČJI MARIJIN PRAZNIK …

»Prikazalo se je veliko znamenje na nebu:
Žena obdana s soncem, pod njenimi nogami
mesec in na njeni glavi venec iz dvanajstih
zvezd.« S temi besedami iz knjige Razodetja
nam Cerkev predstavi Marijo v poveličanju,
Marijino vnebovzetje. – Upravičeno lahko
rečemo, da ni Marijinega praznika v
cerkvenem letu, ki bi bil tako pri srcu
slovenskemu
verniku
kakor
njeno
vnebovzetje. O tem pričajo te dni številna
romanja, polne Marijine cerkve, dolge vrste
pri spovednicah in množična obhajila. Vse
to priča, da Cerkev obhaja nekaj velikega.
Naši predniki so samo dva praznika imenovali velika: veliko noč, ko je Kristus vstal iz
groba in premagal smrt s svojim vstajenjem, in veliko mašo, »veliki šmaren«, ko je
Jezus vzel v nebesa svojo Mater.
Po: F. Kramberger, Slomšek med nami živi, govori in raste

*
Na praznik Marijinega vnebovzetja v Petrovčah bodo tam sv. maše ob 6.30,
8.00, 10.00, 12.00, 19.00. – Pri vseh mašah bo tudi priložnost za spoved.
Na predvečer praznika (v sredo) bodo ob 19.30 večernice, maša in procesija
z Marijino podobo in lučkami po vasi.

