ŽUPNIJE GALICIJA
14. avgust 2022

NEDELJA

20. MED LETOM

14.08.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Ano, Antona, Jožeta in Berto Veber, obl.
10.00 za rajne Blazinšek-Jelen, obl.

Ponedeljek

MARIJINO VNEBOVZETJE

15.08.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Kristino in Franca Jelen
10.00 za družino Rednak in Vovk

Torek

Rok

16.08.

19.00 za +Franca, Marijo in vse Šupergerjeve

Sreda

Evzebij

17.08.

19.00 za +Ivana Vodončnik, 30. dan

Četrtek

Helena

18.08.

19.00 za +Marjano Podvršnik, obl.

Petek

Janez Eudes

19.08.

19.00 za +Franca Ašenberger

Sobota

Bernard

20.08.

8.00

NEDELJA

21. MED LETOM

21.08.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Ljudmilo Rednak, obl.
10.00 za +Antonijo in Rudija Verdel, obl.

za rajne Matecove

20. NEDELJA MED LETOM

EVANGELIJ
Za Jezusa se je treba odločiti
Iz svetega evangelija po Luku
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako
želim, da bi se že razplamtel! Moram pa prejeti krst in v kakšni stiski sem, dokler se to
ne dopolni!
Mislite, da sem prišel na zemljo prinašat mir? Ne, vam rečem, ampak razdeljenost.
Odslej bo namreč v eni hiši pet razdeljenih: trije proti dvema in dva proti trem; razdelili
se bodo: Oče proti sinu in sin proti očetu; mati proti hčeri in hči proti materi; tašča proti
svoji snahi in snaha proti tašči.«

Lk 12,49–53

OGENJ SVETEGA DUHA
Ogenj, o katerem govori Jezus, je ogenj Svetega Duha, ta v nas živa in delujoča navzočnost od dneva našega
krsta. Ta ogenj je ustvarjalna moč, ki očiščuje in prenavlja, ki sežge vsako človeško bedo, vsako sebičnost,
vsak greh, nas od znotraj spremeni, obnovi in naredi sposobne ljubiti. Jezus želi, da Sveti Duh vzplamti kakor
ogenj v našem srcu, saj samo, če se – bodite pozorni na to – požar Božje ljubezni začne v srcu, se lahko razširi
in stori, da Božje kraljestvo napreduje. Ne začne se v glavi, ampak v srcu. Če se bomo popolnoma odprli
delovanju Svetega Duha, nam bo On podaril drznost in gorečnost, da zaplujemo po odprtem morju in
oznanimo Jezusa ter njegovo tolažeče sporočilo usmiljenja in zveličanja vsem, brez strahu. Ogenj se začne v
srcu.
Da bi izpolnila njegovo poslanstvo v svetu, Cerkev, torej vsi mi, potrebujemo pomoč Svetega Duha, da bi nas
pri tem ne zaviral strah ter preračunljivost in se ne bi navadili hoditi znotraj varnih meja. Apostolski pogum, ki
ga v nas kot ogenj prižge Sveti Duh, nam pomaga iti preko zidov in ovir, nas naredi ustvarjalne ter nas priganja,
da stopimo na pot še neodkritih ali nelahkih poti ter vsem, ki jih srečamo, nudimo upanje. S tem ognjem
Svetega Duha smo poklicani, da vedno bolj postajamo skupnosti ljudi, polnih razumevanja, razširjenega srca
ter veselega obraza. Bolj kot kdaj koli je potreba po duhovnikih, posvečenih osebah ter vernih laikih s
pozornim pogledom na apostolat, ki so pretreseni ter se ustavijo ob trpljenju ter ob materialni in duhovni bedi.
Tako bodo zaznamovali pot evangelizacije ter poslanstva z ozdravljajočim ritmom bližine. Ravno ogenj
Svetega Duha je, ki nas vodi k temu, da postajamo bližnji drugim, osebam, ki trpijo, ki so pomoči potrebne,
toliki človeški bedi, tolikim težavam, tistim, ki trpijo. To je ogenj, ki izhaja iz srca.
Prosimo Devico Marijo, da moli z nami in za nas ter prosi nebeškega Očeta, da razlije na vse nas vernike ogenj
Svetega Duha, božanski ogenj, ki ogreje srce in nam pomaga biti solidarni z veseljem ter trpljenjem naših
bratov in sester.
Po: E. Mozetič

Kako je z Božjim ognjem v tebi?
Ogenj pri preroških napovedih spremlja Božjo sodbo. Evangelist
Luka ima v evangeljskem odlomku v mislih krst v Duhu in z
ognjem, ki se je začel na binkoštni praznik. Tedaj se je Sveti Duh
razlil nad apostole v obliki ognjenih jezikov, ki so simbol Božje
ljubezni.
V vseh jezikih sveta je ljubezen povezana z ognjem: nekoga
goreče ljubimo, zanj v ljubezni gorimo, se zanj razvnemamo, po
njem vroče hrepenimo. Ljubezen, srečna ali nesrečna, je vedno žar, ki greje in osrečuje ali pa žge in
boli. Nekdo je zapisal globoko modrost: »Tvoja vrednost se meri po velikosti plamena, ki ga nosiš v
sebi.« V skrivnostnem poročilu v Razodetju beremo opomin: »Vem za tvoja dela, da nisi ne mrzel ne
vroč. O, ko bi le bil mrzel ali vroč. Ker pa nisi ne vroč ne mrzel, ampak mlačen, sem na tem, da te
izpljunem iz svojih ust.«
Profesor Matjaž Puc je krščanstvo doživljal kot čudovito novost, ki ga je opajala, kot opaja planinca
razgled z gorskega vrha, ki ga je s težavo osvojil. Bil je globoko razočaran nad kristjani, ki so jim bile
vse te čudovite stvari vsakdanje, ker so se nanje pač navadili. Zdeli so se mu hladni, brez pravega
ognja, brez navdušenja. Sčasoma je tudi sam občutil, da se človeško srce ohladi tudi za najlepše stvari.
»Hladnih« kristjanov ni več obsojal, temveč je skupaj z njimi prosil: »Pridi, Sveti Duh, napolni srca
svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.«
Ogenj ljubezni greje, sveti, očiščuje, privablja ljudi in jih združuje. Zamislite si, kako je bilo na svetu v
pradavnini, ko človek še ni poznal ognja. Vse je bilo hladno in mračno. Tak hlad in mrak bi vladala na
svetu, če ne bi prišel Kristus, ki je vrgel ogenj na svet v želji, da bi se ta vnel. Ali se je tebe ta Božji
ogenj že prijel? Ali je plamenica tvoje vere, ki jo moraš posredovati naprej, prižgana ali ugasnjena?
Po: S. Čuk, Misli srca

OZNANILO IZ PETROVČ
Bazilika Matere božje v Petrovčah, vabi na romarski shod na praznik Marijinega
vnebovzetja. V nedeljo, 14. avgusta, na predvečer praznika, ob 19. 30 uri bodo
večernice z mašo, po maši procesija z Marijinim kipom in lučkami po vasi.
V ponedeljek, 15. avgusta, bodo maše: ob 6.30 in 8.00 uri, ob 10.00 uri (mašuje in
pridiga celjski škof dr. Maksimiljan Matjaž), ob 12.00 uri maša za ostarele in bolne, ob
19.00 maša za mlade (mašuje Martin Golob), med mašo igra glasbena skupina Veselje.
Pri vseh mašah bo priložnost za sveto spoved!
Častilci Petrovške matere božje lepo vabljeni!

