ŽUPNIJE GALICIJA
15. november 2015

NEDELJA

33. MED LETOM

15.11.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Terezijo in Alojza Ježovnik, obl.
ob 10h za +Stanka in starše Kramar, obl.

Ponedeljek

Marjeta Škotska

16.11.

ob 15.30 pogreb in maša za +Frančiško Verdel
ob 18h za +Štefana Trupkovič in starše Čretnik, obl.

Torek

Elizabeta Ogrska

17.11.

ob 18h za +Konrada Kugler

Sreda

Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla

18.11.

ob 7h

Četrtek

Matilda

19.11.

ob 8h na Pernovem za +Silvo Pečnik

Petek

Edmund

20.11.

ob 18h za rajne Mlinarjeve in Ašenbergerjeve

Sobota

Darovanje Device Marije

21.11.

ob 7h

NEDELJA

JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA

22.11.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Antona, Ano in Jožeta Veber, obl.
ob 10h za +Franca in Jožefo Veber

za +Angelo Žolnir

za +Franca Krulec, obl.

OB 33. NEDELJI MED LETOM

In tedaj bodo videli
Sina človekovega
priti na oblakih z
veliko močjo in slavo.
Nebo in zemlja
bosta prešla, moje besede
pa ne bodo prešle.
Za tisti dan ali uro
pa nihče ne ve,
niti angeli v nebesih niti
Sin,
ampak le Oče.
(Mr 13,26.31–32)

Mr 13,24–32

KAJ BO OSTALO OD NAŠEGA ŽIVLJENJA?
Sodobni človek nerad govori o koncu sveta in
seveda o lastnem koncu, smrti. Danes otrok
natančno ve, kako je prišla na svet njegova
sestrica, ne sme pa ničesar vedeti, kako je umrla
in bila pokopana njegova stara mama. Najbrž je ta
beg pred smrtjo posledica negotovosti sodobnega
človeka, ki ne vidi nobene trdne opore v življenju.
Kristus je v svojem oznanjevanju govoril tudi o
končni prihodnosti sveta in človeka. Tako v
današnjem evangeliju beremo temno napoved: »V
tistih dneh, po tisti veliki stiski, bo sonce otemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe. Zvezde bodo padale z
neba in nebeške sile se bodo majale« (Mr 13,25). Morda smo se ljudje osredotočili na grozote in stiske ob
koncu sveta, opisane v evangeliju. Toda Jezusove besede nas nočejo prestrašiti. Ravno nasprotno! Kljub
temu da bo med narodi velika stiska in bodo nastopili hudi časi, se tistim, ki zaupajo v Boga, ni treba bati:
»Tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo in slavo. In takrat bo poslal angele in zbral
svoje izvoljene od štirih vetrov, od konca zemlje do konca neba.« Podobno pravi tudi prerok Daniel v prvem
berilu: »V tistem času (velike stiske) bo rešeno tvoje ljudstvo« (Dan 12,1). Bog tistih, ki zaupajo vanj, tudi v
največji nesreči ne bo zapustil, ampak bo prišel k njim.
To Kristusovo oznanilo je polno upanja, ki nas navdaja ob tesnobi, da bo gotovo nastopil naš osebni konec,
pa tudi konec sveta in vesolja. A tudi ko bo vse propadlo, ko ne bo več nobene trdne točke, ostaja velika in
edina trdnost Bog. Kristus v današnjem evangeliju ne govori samo, kaj bo prešlo, ampak predvsem govori o
tem, kaj bo ostalo: »Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle«.
Vse, kar je na svetu, bo minilo, ostalo bo samo tisto, kar je Božje. »Bog je ljubezen« (1Jn 4,8), zato bo ostalo
to, kar smo v življenju povezali z Božjo ljubeznijo! Trudimo se predvsem v tej smeri.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

NEKAJ OBVESTIL:

*
V četrtek v preteklem tednu (12.11.) je Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
organiziral prireditev ob zaključku izbora »Najlepši kraj, hiša in kmetija v letu 2015«.
V kategoriji urejenosti sakralnih objektov so prvo mesto v žalski občini prisodili naši
cerkvi sv. Ožbolta na Pernovem. Na drugem mestu je obnovljena Flisova kapela (pri
Reharjevih v Galiciji).
*
Prihodnjo nedeljo, na praznik Kristusa Kralja, bo v celjski stolnici otvoritveno
slavje ob 10. obletnici naše škofije. Ob 14. uri bo molitev rožnega venca in pete
litanije, ob 15. uri pa slovesno somaševanje. – Po sv. maši bo za vse pogostitev na
prostoru pred stolnico.
*
V sredo, 25. novembra, bo v Celju ob 20. uri 25. dobrodelni koncert Klic
dobrote z neposrednim TV prenosom na 1. programu (tudi na R Ognjišče in
Slovenija).

R

*
Na prvo adventno nedeljo (29.11.) bo v žalski župnijski cerkvi ob 15. uri revija
cerkvenih pevskih zborov žalske dekanije. Sodeluje seveda tudi naš mešani cerkveni
pevski zbor.

