ŽUPNIJE GALICIJA
15. november 2020

V TEDNU OD 15. NOVEMBRA DO VKLJUČNO 22. NOVEMBRA
BODO DAROVANE NASLEDNJE NAROČENE SVETE MAŠE:
- za +Terezijo in Alojza Ježovnik, obl.
- za +Martina Golavšek in rajne Ožbelakove
- za +Antonijo in Adolfa Žolnir, obl., in rajne Meglajekove
- za rajne
- v dober namen
- za +Franca in Anico Cokan ter družini Cokan in Lebič
- za +Marico in Martina Volf, obl.
- za +Franca Krulec, obl.
- za +Antona, Ano in Jožeta Veber ter Berto Jezernik
- za rajne Lobnikarjeve in sorodnike

PRIHODNJA NEDELJA (22.11.) JE ZADNJA V CERKVENEM LETU:
PRAZNIK KRISTUSA KRALJA VESOLJSTVA.

Kadarkoli lahko po telefonu naročate sv. maše za naprej.

33. NEDELJA MED LETOM

(15. november)

Evangelij
ZVESTOBA V MALEM BO NAGRAJENA
Iz svetega evangelija po Mateju
Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko: »Neki človek se je
odpravljal na potovanje in je sklical svoje služabnike ter jim izróčil svoje
premoženje. Enemu je dal pet talentov, drugemu dva in tretjemu enega,
vsakemu po njegovi zmožnosti, in odpotoval. Ta, ki je prejel pet talentov, je šel
takoj z njimi trgovat in je pridóbil pet drugih. Prav tako je tisti, ki je prejel dva,
pridóbil dva druga. Oni pa, ki je prejel enega, je šel, skôpal jamo in skril denar
svojega gospodarja.
Po dolgem času je prišel gospodar teh služabnikov in napravil z njimi obračun.
Pristopil je tisti, ki je prejel pet talentov. Prinesel je pet drugih in rekel:
›Gospodar, pet talentov si mi izročil, glej, pet drugih sem pridóbil.‹ Gospodar mu
je rekel: ›Prav, dobri in zvesti služabnik! V malem si bil zvest, čez veliko te bom
postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja!‹ Nato je pristopil tisti, ki je dobil
dva talenta, in rekel: ›Gospodar, dva talenta si mi izróčil, glej, dva druga sem
pridóbil.‹ Gospodar mu je rekel: ›Prav, dobri in zvesti služabnik! V malem si bil
zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja!‹
Nazadnje je pristopil oni, ki je dobil en talent, in rekel: ›Gospodar, vedel sem, da
si trd človek. Žanješ, kjer nisi sejal, in zbiraš, kjer nisi raztresel. Zbal sem se in
sem šel ter zakopal tvoj talent v zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega!‹ Gospodar
pa mu je odgovóril: ›Malopridni in leni služabnik! Vedel si, da žanjem, kjer nisem
sejal, in zbiram, kjer nisem raztresel? Zato bi moral dati moj denar menjalcem in
ob vrnitvi bi jaz prejel svojo lastnino z obrestmi. Vzemite mu torej talent in ga
dajte tistemu, ki jih ima deset; kajti vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo,
tistemu pa, ki nima, se bo vzelo še to, kar ima. Neuporabnega služabnika pa
vrzite ven v najglobljo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹«
Mt 25,14–30

DODATEN TRUD ŠTEJE
Večkrat se sliši očitek, da se kristjani gremo z Bogom neko trgovino: jaz dam tebi molitev, mašo, romanje, žrtvice –
ti mi daš srečo, zdravje, uspeh pri izpitu … Nedvomno je ta očitek včasih upravičen, saj se do Boga pogosto tako
obnašamo. Vendar pa ne drži načelno, saj Kristus ni nikoli učil, da bo Bog Oče stregel našim muham. Marsikaj, kar
bi od Boga radi dosegli, je za nas kot Božje otroke prej škodljivo kot koristno, zato je razumljivo, da nam Bog tega
ne more dati.
V določenem pomenu pa je življenje z Bogom vendarle neke vrste trgovina, kakor nam govori Jezus v zgodbi
današnjega evangelija. Trgovini se pravi življenje, trgovsko blago pa so darovi, ki smo jih prejeli od Boga, od
katerega prihaja vsak dober dar. Ti darovi so številni in se nam vsak dan množijo: življenje samo, ki smo ga prejeli
po posredovanju staršev, vzgoja, ki so nam jo nudili starši, učitelji, duhovnik in drugi vzgojitelji, dar družinskega
okolja, značaj, nadarjenost – lahko bi naštevali v nedogled. To so darovi, ki se z našim sodelovanjem lahko
množijo, po naši nemarnosti pa lahko tudi izgubljajo vrednost. Z darovi je treba »trgovati«. Če tega ne delamo, bo
tudi nas zadel očitek, ki ga je bil deležen tretji služabnik – lastnik enega talenta. Namesto da bi se ravnal po zgledu
svojih sodelavcev, je prejeti zaklad zakopal. Mislil je, kako zvit in pameten je: »Zdaj sem brez skrbi, nič ne morem
izgubiti!« Pa je izgubil vse!
Tretjemu služabniku smo kristjani podobni, če se v svojem verskem življenju oklepamo samo obredov, starih navad
in izročil, tistega, kar je bilo »v naših mladih letih«, ne prizadevamo pa si, da bi evangeljsko oznanilo tako zaživeli,
da bi postalo kvas našega življenja v današnjem svetu in razmerah. Svet se spreminja z neverjetno naglico. Vrti se
tako, da se vedno bolj oddaljuje od Boga. Zaradi tega se oddaljuje tudi od človeka, saj je njegovo dostojanstvo
utemeljeno na resnici, da je sleherni od nas Božji otrok.
Po: F. Cerar

Prilika o talentih, ki jo prinaša današnji evangelij,
nam govori o pričakovanju Kristusovega drugega
prihoda. Talenti so darovi, ki so nam dani, da z
njimi gradimo zgradbo našega življenja in tako
služimo Gospodu. Bog nam je dal talente za rast in
zorenje: za vero, ki navdušuje; za upanje, ki
poživljanja,; za ljubezen, ki razsvetljuje. Poklicani
smo, da ustvarjalno in v vsej enkratnosti zaživimo
polno življenje pred Bogom.
Prosimo Gospoda, naj nam v vsakdanjem življenju
pomaga, da bomo v iskreni molitvi skupaj z njim
odkrivali svoje talente in jih uporabljali tako, kot
on želi. Naj nas razsvetljuje, kje in kako naj mu
služimo ter tako prispevamo po svojih močeh, da
bo svet lepši.
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto A

**************************************************

*
Pred nami je teden zaporov (od 15. do 21. novembra), ki se po vsem svetu vsako
leto obhaja v okviru krščanskih cerkva. Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani
zavedali potreb zapornikov in njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in vseh
drugih, ki skrbijo za zapornike.

*
V tem tednu boste dobili po pošti pismo v zvezi z materialnim stanjem naše
župnije zaradi epidemije virusa Covid-19. Priporočamo se za pomoč, čeprav vemo, da
je pomoči potrebna tudi marsikatera družina v naši župniji.

Spoštovani!
Svete maše, ki ste jih naročili, bodo darovane na tisti dan, kot je
bilo dogovorjeno. To in še kaj drugega bo objavljeno vsako
soboto na naših oznanilih na internetni strani Krajevne
skupnosti Galicija (galicija.si). Priporočam vam, da ta oznanila
spremljate, in se obenem zahvalim, da nam je to objavljanje že
kar veliko let omogočeno.
Če kdo želi mašo, ki jo je naročil, prestaviti na poznejši datum,
naj me pokliče, da se dogovorimo. Maše lahko naročate tudi za
naprej.
Kdor želi prejeti sveto obhajilo, lahko pride na soboto ob 10. uri
v kapelo v župnišču.
V župnišču me lahko najbolj zagotovo dobite ob sobotah
dopoldne. Takrat lahko naročniki tudi dobite Družino in
Ognjišče. Na razpolago je že stenski Marijanski koledar (2.50 €)
in Družinska pratika (6.50 €).
Kadarkoli sem dosegljiv na telefonski številki 041 556 751.
Molimo drug za drugega. Vsak dan vam bom pri maši v mislih
posredoval božji blagoslov.
V upanju, da bo kmalu bolje, vas vse lepo pozdravljam!
Janko, župnik

