ŽUPNIJE GALICIJA
13. marec 2022

NEDELJA

2. POSTNA – papeška

13.03.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Janjo Siter in njene starše, obl.
10.00 za +Julijano Puklek

Ponedeljek

Matilda

14.03.

18.00 za +Jožico Nareks, obl.

Torek

Ludovika

15. 03.

18.00 za rajne Padarjeve, obl.

Sreda

b. sl. Danijel Halas

16.03.

17.00 za +Slavka Vrhovnik, osmina
18.00 za +Ivana, Olgo in Danijela Kugler, obl.

Četrtek

Jerica

17.03.

18.00 za +Faniko Tovornik in Terezijo Levstik, obl.

Petek

Ciril Jeruzalemski

18.03.

18.00 za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger
- po maši križev pot

Sobota

JOŽEF, Jezusov rednik

19.03.

8.30 na Pernovem za +Jožeta in Marijo Pečnik
10.00 za +Franca in Jožefo Veber, obl.

NEDELJA

3. POSTNA

20.03.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Jožeta Pohole, Marjana Zagorec
in Frančiško Cigler

10.00 za +Pepco Tepeš

2. POSTNA NEDELJA

EVANGELIJ

Jezus se med
molitvijo
spremeni
Iz svetega evangelija po Luku
Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, Janeza in Jakoba in šel na goro môlit. Medtem ko
je molil, se je videz njegovega obličja spreménil in njegova oblačila so belo sijala. In
glej, dva moža sta se pogovarjala z njim; bila sta Mojzes in Elija. Prikazala sta se v
veličastvu in govorila o njegovem odhôdu, ki ga bo dopolnil v Jeruzalemu. Petra in
druga dva, ki sta bila z njim, pa je premagal spanec. Ko so se zdramili, so videli
njegovo veličastvo in oba moža, ki sta stala ob njem. In ko sta odhajala od njega, je
Peter rekel Jezusu: »Učenik, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore: tebi enega,
Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč vedel, kaj govorí. Medtem ko je to govóril,
pa se je narédil oblak in jih obsenčil, in ko so šli v oblak, jih je obšla groza. Iz oblaka se
je zaslišal glas: »Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslúšajte!« In ko se je ta glas
zaslišal, je bil Jezus sam. Oni pa so molčali in tiste dni niso nikomur povedali, kaj so
videli.

Lk 9,28–36

POSTAVIMO ŠOTOR V DOLINI
Evangelij druge postne nedelje nam pripoveduje o Jezusovem spremenjenju na gori, ki so mu bili
priče trije izbrani učenci. Petra je pogled na poveličanega Učenika tako očaral, da bi kar ostal in
prišel je na dan s predlogom, da bi tam gori postavili tri šotore: Jezusu, Mojzesu in Eliju. Če smo
pozorni, zlahka ugotovimo, da je Jezus te besede preprosto preslišal, sploh jih ni komentiral.
Nekateri razlagalci tega dogodka poudarjajo, da »Bog ni prišel na zemljo zato, da bi mu človek
postavljal hiše, v katerih naj bi prebival, marveč je prišel zato, da bi prebival v hišah in domovih, kjer
mi prebivamo« (Lojze Bratina). Že v stari zavezi namreč Bog, ki je sklenil zavezo z izvoljenim
ljudstvom, o sebi pravi, da je »ljubosumni Bog«, ki ne trpi poleg sebe nobenih drugih bogov. Bog
nove zaveze, ki je zavezo z nami sklenil z daritvijo lastnega življenja za vse človeške otroke, pa nam
pravi, da živi sredi med nami. Njegove poteze so vtisnjene v srce vsakega človeka. Tudi tvojega in
mojega.
Toda naš Bog je zahteven Bog. Ne moremo se ga otresti s tem, da mu vsak dan odmerimo nekaj
minut za molitev, vsako nedeljo eno urico za mašo. Hoče, da mu služimo vsak dan, vsako uro,
vsako minuto. Hoče, da gremo za njim po poti križa. Prvi v tej dolgi in neskončni procesiji je on.
Njegov zgled nas spodbuja, njegova ljubezen ohranja in poživlja našo ljubezen.
Ko občudujemo številne cerkve in cerkvice po slovenskih
hribih in gričih, ne smemo prezreti dejstva, da so naši
predniki ob domovih, ki so se nizali eden k drugemu,
postavili Božjo hišo – župnijsko cerkev. V tiste cerkve na
gričih so nekajkrat na leto poromali za veselje srca in za
okrepitev duha. V cerkvi sredi vasi pa so se vztrajno
zbirali dan za dnem, v večjem številu nedeljo za nedeljo.
Ob obhajanju Gospodove daritve so črpali moč za
medsebojno darovanje. Jezus želi, da mu »postavimo
šotor v dolini« – sredi vsakdanjih življenjskih opravil in
obveznosti, skrbi in dolžnosti, težav in radosti. Najbolj ljubi so mu čisto vsakdanji prostori, ki so
blagoslovljeni in posvečeni z ljubeznijo in dobroto.
Po: S. Čuk, Misli srca

NAŠA DOMOVINA JE V NEBESIH
Naša domovina pa je v nebesih, od koder tudi pričakujemo odrešenika, Gospoda Jezusa
Kristusa. (Flp 3,20)
V primerjavi z nasprotniki, ki si prizadevajo zgolj za zemeljsko, Pavel spomni Filipljane (kot
beremo v berilu 2. postne nedelje) na njihovo pravo domovino. Ta je v nebesih. Kristjani naj
vedno vedo, da so tu na zemlji samo tujci. Njihova domovinska pravica pa je v nebesih.
A po drugi strani se moramo zavedati, da so kristjani že zdaj – sredi svojega zemeljskega
življenja – doma v nebesih. Nebesa, to je za Pavla nebeški svet, Božji svet in svet njegovih
angelov. Že tu, »v tujini«, smo deležni te nebeške domovine. Svoje varnosti ne doživljamo
samo v odnosu do prijateljev ali v skupnosti enakomislečih. Svoj temelj imamo v Bogu.
Svojo eksistenco smo zgradili na Bogu. Sredi sveta smo ljudje zemlje in obenem ljudje nebes.
Imamo dvojni izvor, dvojno pripadnost. Svojo najglobljo identiteto, svojo domovino pa
najdemo pri Bogu.
Nebesa, kot naša prava domovina, so že zdaj
med nami, če Kristus, ki je šel v nebesa,
prebiva v našem srcu. Kristus zdaj kraljuje v
nebesih in kot tak je tudi naš Gospod. In on je
naš rešitelj, naš Odrešenik, ki nas osvobaja
notranjih odvisnosti, ki nas rešuje iz oblasti
sovražnih ljudi in sil. Toda nebesa so tudi
prihodnja veličina. Iz njih pričakujemo
Zveličarja, Rešitelja, Odrešenika Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Ta Jezus Kristus bo
prišel, da bi nas za vedno sprejel v večno domovino.
Mnogi si danes težko predstavljajo Kristusov ponovni prihod. Konca sveta ne morejo
uskladiti s svojim naravoslovnim znanjem. Konec sveta in Kristusov ponovni prihod
razumem takole: v moji smrti je mojega sveta konec. In tu pride k meni Kristus, da bi me
vodil v bivališče, ki mi ga je pripravil. Tedaj sem za vedno doma pri Bogu, tedaj sem v
nebesih.
Po: A. Grün, Veselje bo popolno

*

V soboto, na praznik sv. Jožefa, bodo na Jožefovem hribu nad Celjem sv. maše:

7.00
8.30
10.00
11.30

- romarska
- slovesna (Tadej Linasi)
- slovesna (škof Maksimilijan Matjaž)
- obrtniška (škof)

18.30

- slovesna (Vlado Bizant CM)

VSE DOPOLDNE PRILOŽNOST ZA SPOVED.

*
V ponedeljek so začeli delo na strehi kaplanije. V tednu, ki je pred nami, bodo
verjetno glavna dela končana. Predvidevamo, da bo potem oznanjeno za akcijo čiščenja
okolice.
*
Kot je že bilo povedano, ste starši letošnjih birmancev prihodnjo nedeljo (20. 3.)
vabljeni k maši ob 10. uri na razgovor o slovesnosti sv. birme.

