ŽUPNIJE GALICIJA
14. april 2019

NEDELJA

6. POSTNA – CVETNA

14.04.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Dušana Pečnik
10.00 za vse Kapitlerjeve
PRI DRUGIH DVEH MAŠAH BLAGOSLOV ZELENJA

Ponedeljek

Helena

15.04.

19.00 za +Marijo Jelen in vse Bezjakove

Torek

Bernardka Lurška

16.04.

7.00

Sreda

Simon

17.04.

7.00

Četrtek

VELIKI ČETRTEK

18.04.

19.00 za +Martina Golavšek in rajne Ožbelakove

Petek

VELIKI PETEK

19.04

19.00 obredi velikega petka

Sobota

VELIKA SOBOTA

20.04.

7.00 blagoslov ognja
19.00 obredi velike sobote in maša
za +Marjetko in Rudija Vrčkovnik, obl.

NEDELJA

VELIKA

21.04.

7.00 vstajenjska procesija in maša za farane
10.00 za +Elico Perc, obl.

za +Marijo in Vinka Ramšak, obl.
za +Moniko Drev, obl.
(ZAČETEK DEVETDNEVNICE ZA BIRMANCE)

NOČ

6. POSTNA – CVETNA NEDELJA
In položili so na žrebe svoja
oblačila in nanj posadili Jezusa.
Ko pa je šel dalje, so na pot
razgrinjali svoje plašče.
In ko se je že bližal
pobočju Oljske gore,
je začela vsa množica učencev
z močnim glasom veselo
hvaliti Boga za vsa
čudovita dela, ki so jih videli.
Klicali so:
»Blagoslovljen kralj, ki prihaja
v Gospodovem imenu;
mir v nebesih
in slava na višavah!«
Nekaj farizejev iz množice
mu je reklo: »Učenik,
posvári svoje učence!«
Odgovoril jim je:
»Povem vam, če ti umolknejo,
bodo kamni vpili.«

Nebeški oče,
blagoslovljena butara nas spominja
na dogodke izpred dva tisoč let,
ko so množice pozdravljale
tvojega Sina kot kralja.
Prosimo te, pomagaj nam,
da ga bomo tudi mi sprejeli
ne le kot kralja,
ampak tudi kot našega Odrešenika.
Naj ga častimo in slavimo
ter vedno ostanemo
njegovi zvesti učenci.
Pomagaj nam s svojo milostjo.
Amen.

(prim. Lk 19,35–40)

Po: Praznujemo cerkveno leto – Cvetna
nedelja

SLIŠALA SEM UTRIPE TVOJEGA SRCA
Našla sem te na različnih krajih, Gospod.
Slišala sem utripe tvojega srca v globoki tišini polja,
v mračnem tabernaklju neke prazne katedrale,
v edinosti srca in razuma, v skupnosti ljudi, ki te ljubijo.
Našla sme te v veselju,
kjer te iščem in te pogosto najdem.
Vedno te najdem v trpljenju.
Trpljenje je kakor glas zvona, ki kliče Božjo zaročenko k molitvi.
Gospod, našla sem te v strašni veličini trpljenja drugih.
Videla sem te v čudovitem sprejemanju
in nedoumljivem veselju ljudi,
katerih življenje je izmučila bolečina.
Toda nisem te uspela najti
v svojih drobnih težavah in v svojih plehkih neprijetnostih.
V svoji utrujenosti sem nekoristno pustila,
da gre mimo drama tvojega odrešenjskega trpljenja,
toda živa radost tvojega vstajenja je ugasnila moje samopomilovanje.
Gospod, verujem, vendar pomagaj moji veri.
Amen.
Po: Mati Terezija, Bog ljubi danes po nas

PRIŽGIMO LUČ V POSTNI ČAS
»OD PETKA – DO PETKA«
Misli za bogoslužje v postnih petkih.

PETEK 5. POSTNEGA TEDNA
Od petka, 12. aprila – do petka, 19. aprila
Šesta luč: TEDEN TIŠINE
Ves postni čas smo poskušali vnesti v naša poročila 'od petka do petka' bolj cvetove, kot trnje, več
svetlobe kot teme. Kakšen cvet pa je tišina ali kašna luč pa je molk?! Vsi časopisi in revije se trudijo,
da dajo na naslovnice čim bolj alarmantne in izzivajoče naslove z namenom, da bodo bralci radi kupili
svoj izvod in tako bo izdajatelj imel večji dobiček. Novinarji tudi prejmejo več točk, če je naslov in
potem še vsebina udarne teme res zanimiva. Ni toliko pomembno, ali gre za popolno resnico, ali pa
samo predstavo spretnega novinarja – po tistem geslu: »Če ni res, je pa dobro izmišljeno!« /Menda je
tako izjavo dal Galileo Galileji./ In danes mora biti človek glasen – drugače ne obstaja, ga enostavno
ni. Žal so najbolj glasni tisti, ki sploh ne vedo, kaj bi radi. Zato pa ne prenesejo tišine, ker je potem
takoj vse prazno – ker je prazno njihovo srce. Prav srce je treba napolniti s pravo modrostjo, s
pogumom, z ljubeznijo – to pa je mogoče le v tišini. Jezus, kot vemo iz evangelija, je pred velikimi
dogodki šel na samoten kraj, da je srce napolnil z voljo nebeškega Očeta – in to je bilo odrešilno zanj
in za nas. Šel je celo v puščavo, da je v tišini, ki mu jo je satan seveda hotel zmotiti, razčistil prav z
njim in ga potem tudi v tišini Kalvarije premagal. Če bomo umaknili hrup od svojih ušes, bo srce
zaslišalo Božji glas. Začutili bomo to, kar je doživel prerok Jeremija: »Gospod je z menoj kot silen
junak.« In hrup sveta nas ne bo vrgel s tira, pot bomo lahko nadaljevali v vsakdanji daritvi – z veseljem
in pogumom. Cvetna nedelja ne bo samo v vzklikanju »hozana, blagoslovljen, ki prihaja« in v lepih
butarah, ampak v podarjanju veselja vsem okrog nas in v cvetju vsakdanjih razdajanj v pripravi na
veliki petek, ki bo našel svoj sad v velikonočnem jutru.
Zapisujmo v teh dneh v poročilo 'od petka do petka' naše umike v tišino in sadove po zgledu
Jezusa Kristusa. Besede svetega Vincencija naj nam bodo spodbuda: »Utihnejo naj besede,
spregovorijo naj dela.« In naše poročilo 'od petka do petka' bo daritev in zmaga.
Povabilo
OTROCI: Ta teden se odpoveš televiziji in računalniškim igricam.
MLADI: Teden brez dolgega »chetanja« in drugih aktivnosti na telefonu in brez objav. Udeleži se vsaj
enega obreda velikega tedna.
ODRASLI: Teden brez radia na poti v službo, v tišini moli rožni venec in premišljuj o Jezusovih
zadnjih dnevih. Namesto elektronskega razvedrila beri dobro knjigo.
STAREJŠI: Preživi uro dopoldan brez radija in v tišini zmoli rožni venec ter premišljuj o Jezusovi
daritvi.
Slovenska karitas

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL
NA VELIKO SOBOTO
V GALICIJI

ob 11h
ob 12h
ob 15h
ob 16h
ob 17h

NA GORI

ob 10h

NA PERNOVEM

ob 14h

Zavrh
Galicija
Železno
Hramše
Podgora in Gorica

Čez dan častimo Najsvetejše v božjem grobu.

Vsem želim z notranjim veseljem ožarjene
velikonočne praznike!
Janko Cigala, župnik

*
V tednu po cvetni nedelji je pred nami velikonočno tridnevje, ki se začne z
velikim četrtkom. Sveto tridnevje z veliko nočjo je vrhunec celega bogoslužnega leta.
V teh dneh želi bogoslužje obnoviti in ponazoriti dogodke zadnjih dni Jezusovega
življenja. – Lepa priprava na sam velikonočni praznik je, če se udeležimo tudi teh
obredov zadnjih treh dni velikega tedna, ki bodo vedno ob 19. uri.

