ŽUPNIJE GALICIJA
15. februar 2015

NEDELJA

6. MED LETOM

15.02.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Vinka Verdel, obl.
ob 10h za +Alojza Pogladič in sorodnike, obl.

Ponedeljek

Julijana

16.02.

ob 18h za +Franca in Nežo Podpečan

Torek

Silvin

17.02.

ob 18h za +Marijo Herman, pogrebna

Sreda

PEPELNICA – začetek postnega časa

18.02.

ob 18h za +Faniko Rebernik, 30. dan

Četrtek

Konrad

19.02.

ob 8h na Pernovem za +Pepija Grebovšek

Petek

Jacinta in Frančišek

20.02.

ob 18h za +Romana in Jožico Vipavc, obl.
- po maši križev pot

Sobota

Peter Damiani

21.02.

ob 7h

NEDELJA

1. POSTNA

22.02.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Slavka in Nežo Cokan, obl.
ob 10h za +Justino in Jožeta Veber, obl., ter Janeza Pohole

za +Dragico Kapitler in starše

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

OB EVANGELIJU 6. NEDELJE MED LETOM

In k njemu pride
gobavec
in ga na kolenih prosi:
»Če hočeš,
me moreš očistiti.«
Jezus se ga usmili,
stegne svojo roko in
se ga dotakne ter mu
reče:
»Hočem, bodi očiščen.«
In takoj je gobavost
izginila
in je bil očiščen.
(Mr 1,40–42)

Mr 1,40–45

KRISTUS JE ZA OBROBNE
Jezusu se je gobavec »zasmilil …; iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel: ‘Hočem, bodi očiščen!’« (Mr
1,41). Tako beremo v današnjem evangeliju. Zdi se mi, da je v tem stavku vsaka beseda pomenljiva. Jezusu se
je gobavec najprej zasmilil. Sočustvoval je z njim. Spet se, kot že nekajkrat v evangeliju, srečamo s podobo
Boga, ki čuti s človeško slabostjo in bolečino. Jezus se gobavca dotakne, kar je nezaslišano. Tretja Mojzesova
knjiga, iz nje je današnje prvo berilo, opisuje, kako naj bo gobavec osamljen od drugih ljudi: »Vse dni, dokler
je bolan, naj biva ločeno« (3 Mz 13.46). Gobavec je moral biti izločen iz družbe, kaj šele, da bi se ga kdo
dotaknil! Za Izraelce in za ves Bližnji vzhod je bila gobavost nekakšen simbol, na katerega so bili vezani
tabuji in najrazličnejši predsodki. Gobavost je nekakšna prispodoba za izrinjenost iz družbe.
Ko se Kristus dotakne gobavca, pokaže, da se v primerih, ko gre za sporočilo odrešenja, ne meni za navade in
mnenje množice. S tem dejanjem pokaže na ljudi, ki so na robu družbe. Žal mu Cerkev in kristjani v tem ne
sledimo vedno. Kolikokrat nismo znali in ne znamo biti blizu tujcem ali pripadnikom najrazličnejših manjšin.
Prevečkrat potegnemo z večino, ki se teh ljudi otepa, če jih že ne zavrača ali celo sovraži. Današnji evangelij
je velik izziv za nas.
Seveda pa moramo biti blizu vsem, ki jih je prevladujoča miselnost sodobnega sveta odrinila na rob družbe,
saj se Kristusovo ravnanje ne nanaša samo na gobavce. Tako se ni dovolj bojevati proti izrinjenosti
manjšinskih skupin v družbi, ampak se moramo bojevati tudi proti miselnosti, ki odriva na rob stare, ki
zavrača otroke in družine z več otroki, ki zagovarja uboj nerojenih, ki smeši zakon in zakonsko zvestobo
razglaša za zastarelo, ter miselnosti, ki blati in uničuje dostojanstvo ljubezni in jo zožuje na samo telesnost ter
brezobzirno sebično uživanje. Kristus se je uprl prevladujoči miselnosti svojega časa, ko je zapostavljala
nekatere ljudi. Upravičeno se lahko vprašamo, zakaj številni ljudje, ki se razglašajo za kristjane, danes ne
sledijo njegovemu zgledu.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

PEPELNICA – ZAČETEK POSTNEGA ČASA

Pepelníčna sréda (kratko pepelníca) je premakljiv praznik v katoliškem koledarju.
Praznuje se na sredo, 46 dni pred veliko nočjo. S pepelnico se začenja postni čas pepelnična sreda je prvi postni dan. Cerkev je ta praznik uvedla po letu 1091.
Bistvena značilnost pepelnice je obred pepeljenja - posipanja s pepelom. Pri tem
obredu duhovnik vernikom na čelo s pepelom nariše znamenje križa in zraven izreče
besede:
Spreobrni se in veruj evangeliju!
ali tudi
Spominjaj se, da si prah in da v prah se povrneš!
Pepeljenje je bilo poznano že prej in v stari zavezi zasledimo, da so se ljudje oblekli v
raševino in se potresli z pepelom. Križ pa je znamenje premagane smrti (Jezusova smrt
na križu). Pepeljenje vernike spominja, da smo vsi ljudje zapisani smrti, spokornost pa
je prvi korak na poti k vstajenju.
Pepelnica je uvod v postni čas, v katerem naj bi se verniki odrekli grehu in se pripravili,
da s Kristusom vstanejo k novemu življenju. Pepelnična sreda je (tako kot veliki petek)
dan posta in zdržka od mesa.

