ŽUPNIJE GALICIJA
13. avgust 2017

NEDELJA

19. MED LETOM

13.08.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Jožeta in Marijo Pečnik, obl.
ob 10h za +Frančiško Krajnc, obl.

Ponedeljek

Maksimilijan Kolbe

14.08.

ob 19h za +Franca Volf, Jožeta Rojc in Ano Koštomaj

Torek

MARIJINO VNEBOVZETJE – veliki šmaren

15.08.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za rajne Rednakove in Vovkove
ob 10h za +Janeza Pohole, obl., ter Justino in Jožeta Veber

Sreda

Rok

16.08.

ob 7h

Četrtek

Evzebij

17.08.

ob 7h

Petek

Helena

18.08.

ob 19h za +Angelo in Edija Žolnir, obl.

Sobota

Janez Eudes

19.08.

ob 7h

NEDELJA

20. MED LETOM

20.08 .

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Kristino in Franca Jelen, obl.
ob 10h za +Jožefo in Jožeta Podvršnik, obl.

za +Anico Grebovšek, obl.
za blagoslov v družini

za +Angelo Blazinšek, obl.

OB 19. NEDELJI MED LETOM

Ob četrti nočni straži
je Jezus šel k njim,
stopajoč po morju.
Ko so ga učenci videli
hoditi po morju,
so se prestrašili in rekli:
»Prikazen je!«
In od strahu so zavpili.
On pa jih je takoj ogovoril:
»Bodite brez skrbi!
Jaz sem; ne bojte se!«
(Mt 14,25–27)

Mt 14,22–33

BOŽJI SIN!
V današnjem evangeliju na 19. nedeljo med letom beremo, da je Jezus »velel« svojim
učencem, naj stopijo v čoln in se prepeljejo na drugo stran. Ni se jim dalo. Bili so
utrujeni od delitve kruha in pobiranja koscev, kar se je dogajalo pred tem. K vsemu
temu se je večerilo, obetala se je vetrovna noč. A so Jezusa pač ubogali. Ni bilo dovolj,
da so jih do skrajnosti izmučili valovi, proti jutru jih je prestrašila še prikazen, nazadnje
je pa še Peter skoraj utonil. Obupen večer in noč. Nevšečnost za nevšečnostjo, vse pa
samo zato, ker so Jezusovi.
Včasih slišimo tožiti mnoge kristjane, da skrbno molijo, redno hodijo v cerkev, pošteno
živijo, pa jih Bog kar naprej tepe. Postavlja jih pred preizkušnje in jih spravlja v obup.
Najbrž s svojimi tožbami pogosto pretiravajo, kolikor pa je v njih resnice, imajo
odgovor prav v današnjem evangelijskem odlomku.
Jezus svojih apostolov ne pestuje in ne boža. Nenehno so se morali truditi, vse sile so
morali napeti, … marsikatere njegove odločitve niso razumeli. Včasih so se zaradi
pomanjkanja vere celo potapljali. A so prišli tudi trenutki, ko so prevzeti nad Jezusovo
modrostjo in močjo vzklikali: »Resnično si Božji Sin!«
Če je bilo tako, ko je bil Jezus še med njimi, koliko bolj velja podobna slika danes, med
nami – Jezusovimi učenci sodobnega časa. Nič drugačni nismo, tudi situacije so
pogosto podobne, vendar pomembno je, da kljub vsemu znamo čim večkrat in
prepričljivo vzklikniti: »Resnično si Božji Sin!« Verujemo v to?!
Po: Beseda da Besedo

V TOREK BOMO OBHAJALI NAJVEČJI MARIJIN PRAZNIK …

Lk 1,39–56

UČITELJICA VERE IN PRIPROŠNJICA
Ta poletni mesec preživljamo predvsem počitniško, vendar je njegovo bogoslužno in
duhovno središče veliki praznik Marijinega vnebovzetja. Med našimi sodobniki je to
priljubljen romarski praznik, ko se marsikdo napoti h kakemu krajevnemu ali pa bolj
širše znanemu Marijinemu svetišču.
Vesel sem, da češčenje Matere Božje med slovenskim vernim ljudstvom tako
priljubljeno. Vsak čas pa ima svoje značilnosti in svoje potrebe. Ko je bilo potrebno
pospeševati in braniti katoliško vernost in jo varovati pred reformacijskimi poskusi
njenega oženja, je bila marijanska pobožnost posebno primerna za to. Ko so naše
prednike stiskale vsakovrstne nadloge in nevarnosti, jim je bila nebeška Mati
neprimerljiva varuhinja in tolažnica. Danes pa nam prihaja naproti v sodobnih
potrebah. To pa je potreba po zvestobi in trdnosti v naši osebni veri. Kajti devico
Marijo je teta Elizabeta blagrovala ravno zaradi njene vere: »Blagor ji, ki je verovala«
(Lk 1,45). Kakor pri nas se je tudi pri njej z vero začelo vse. Tudi zanjo je bila vera
temelj, osnova in vsebina njenega poslanstva.
Naš sekularizirani svet postaja v svoji prostozidarski kristjanofobiji podoben tistemu
nekdanjemu okolju, ki je vedno bolj sovražilo Jezusa in v katerem je morala Marija
ohranjati svojo vero in pripadnost svojemu skrivnostnemu Sinu. Tako nam danes
prihaja Mati Božja naproti kot učiteljica in varuhinja vere, kakršno v tem
zgodovinskem trenutku še posebej potrebujemo.
Ko si bomo v prihodnjih mesecih in letih zastavljali vprašanje, kako poglabljati svoj
osebni verni odnos z Jezusom, ki vsakega izmed nas neizmerno ljubi, nam bo Devica
Marija velika učiteljica vere in priprošnjica, zato si večkrat prikličimo v spomin njen
zgled in se k njej zatekajmo po pomoč.
Msgr. dr. A. Stres, SSŠ 2012

*
Da bi starši s svojimi otroki lažje uskladili razne dejavnosti z
veroukom, objavljamo urnik verouka za naslednje šolsko leto.

VEROUK 2017/18
SREDA
13.00 – 5. razred
14.00 – 3. razred
14.45 – 2. razred (I. sk.)
15.30 – 2. razred (II. sk.)
16.30 – 1. razred

PETEK
13.00 – 7. razred
13.45 – 4. razred
14.30 – 8. razred
15.30 – 9. razred
16.15 – 6. razred

Verouk se bo začel 13. septembra. – Če bo nujna kakšna sprememba urnika, se boste
dogovorili z g. katehistinjo Stanko.

