ŽUPNIJE GALICIJA
15. avgust 2021

NEDELJA

MARIJINO VNEBOVZETJE

15.08.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Kristino Jelen in starše Cokan
10.00 za +Frančiško Krajnc, obl.

Ponedeljek

Rok

16.08.

19.00 za +Marijo, Franca in vse Šupergerjeve

Torek

Evzebij

17.08.

19.00 za rajne Petretove in Videnškove

Sreda

Helena, cesarica

18.08

19.00 za +Sonjo, Katarino in Pavla Rožič, obl.

Četrtek

Janez Eudes

19.08.

8.00

Petek

Bernard

20.08.

19.00 za +Ivana Čakš

Sobota

Pij X.

21.08.

8.00

NEDELJA

21. MED LETOM

22.08.

7.00
9.00

na Pernovem za +Mirana Cokan, obl.

za +Amalijo Kuder, obl.

za rajne Blazinšek-Jelen, obl.
za +Antonijo Verdel, obl.
POZOR – SPREMEMBA !
(zlata maša v Solčavi)

MARIJINO VNEBOVZETJE
2. berilo
MARIJA JE PRVA DELEŽNA NEUMRLJIVOSTI
Bratje in sestre, Kristus je vstal od mrtvih, prvina njih, ki so zaspali,
ker je namreč po človeku smrt in po človeku vstajenje mrtvih. Kakor
namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo tudi v Kristusu vsi oživeli.
Toda vsak v svojem redu: kot prvi Kristus, potem, kateri bodo
Kristusovi ob njegovem prihodu; nato bo konec, ko bo kraljevanje
izročil Bogu in Očetu, potem ko bo izničil vsako poglavarstvo in
sleherno oblast in moč. Kajti kraljevati mora, dokler ne položi vseh
sovražnikov pred svoje noge. Kot zadnji sovražnik pa bo končana
smrt, »kajti vse je podvrgel njegovim nogam.«
Evangelij
BOG POVIŠUJE NIZKE
Iz svetega evangelija po Luku
Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v gore, v mesto na Judovem.
Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta
slišala Marijin pozdrav, je poskočilo dete v njenem telesu; in
Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom in je vzkliknila z močnim
glasom: »Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega
telesa! In od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda?
Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je od veselja
poskočilo dete v mojem telesu. Blagor ji, ki je verovala; kajti izpolnilo
se bo, kar ji je povedal Gospod!«
Marija pa je rekla: »Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se
raduje v Bogu, mojem Zveličarju. Kajti ozrl se je na nizkost svoje
dekle. Glej, blagrovali me bodo odslej vsi rodovi. Kajti velike reči mi
je storil On, ki je mogočen in je njegovo ime sveto. Od roda do roda
traja njegovo usmiljenje tistim, ki mu v strahu služijo. Moč je pokazal
s svojo roko, razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke. Lačne je napolnil z
dobrotami in bogate je odpustil prazne. Sprejel je svojega služabnika
Izraela in se spomnil usmiljenja – kakor je govoril našim očetom – do
Abrahama in njegovega roda na veke.« Marija pa je ostala pri
Elizabeti nekako tri mesece, potem se je vrnila na svoj dom.

MARIJINO VNEBOVZETJE
15. avgusta obhaja Cerkev
najpomembnejši Marijin
praznik v liturgičnem letu:
Marijino vnebovzetje.
Na
koncu
svojega
zemeljskega življenja, je
bila Marija z dušo in
telesom vzeta v nebesa,
torej v slavo večnega
življenja v polno in
popolno
občestvo
z
Bogom.
Častitljivi papež Pij XII.
je 1. novembra 1950 slovesno razglasil to dogmo.
Formulacija dogme pravi takole: 'Na ta način je vzvišena Božja Mati,
nedoumljivo združena z Jezusom Kristusom od vekomaj z eno samo
odločitvijo vnaprejšnje izvolitve, brezmadežna ob svojem spočetju, čista
Devica v svojem Božjem materinstvu, velikodušna tovarišica svojega
Božjega Odrešenika, ki je prispela do konca z zmago nad grehom in
njegovimi posledicami in kot krono vseh posebnih časti dosegla, da je bila
obvarovana trohnenja v grobu in premagala smrt, kot njen Sin, bila vzeta z
dušo in telesom v slavo Nebes, kjer sije kot Kraljica na desnici svojega Sina,
večnega nesmrtnega Kralja'.
To je torej jedro naše vere v vnebovzetje: verjamemo, da je Marija kakor
Kristus, njen Sin, že premagala smrt in slavi zmago v nebeški slavi s
polnostjo svojega bitja 'z dušo in telesom'!
Benedikt XVI.

Lk 1,39–56

»GLEJ, ODSLEJ ME BODO BLAGROVALI VSI RODOVI«
Človek, ki bi samemu sebi napovedal slavno prihodnost, bi se pred ljudmi osmešil. Kdo
bi ga jemal resno, posebno če bi bil mlad in preprostega rodu. Še manj je verjetno, da bi
kdo takšno napoved zapisal v neko knjigo, ki bi se ohranila ter brala stoletja. Najmanj
pa je verjetno, da bi se takšna napoved o slavni prihodnosti uresničila. Takega primera
zgodovina ne pozna.
In vendar ga pozna. Marija, preprosta mladenka, skoraj še deklica, živeča v komaj
znanem naselju nekje na koncu rimskega cesarstva. Beremo, kako je o sebi že sama
napovedala, da jo bodo blagrovali vsi rodovi. Takole nam namreč danes evangelist
Luka pripoveduje o njenem vzkliku ob srečanju z Elizabeto: »Moja duša poveličuje
Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku, kajti ozrl se je na nizkost
svoje služabnice. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi« (prim. Lk 1,46–48).
Našel se je torej nekdo, ki je to njeno napoved zapisal v neko knjigo. Ta knjiga je
postala ena najbolj branih knjig, skozi stoletja je šla iz rok v roke, prevajali so jo v
stotine jezikov, prišla je tudi do nas. Dekletova napoved se je uresničila. Ni žene, katere
ime bi se na svetu tolikokrat izgovorilo in blagrovalo, ki bi bilo o njej napisanih toliko
knjig, ki bi bila tolikokrat in na tako različne načine upodobljena, v toliko pesmih
opevana, ki bi bilo njej v čast zgrajenih toliko svetišč …
Kaj je na njej velikega? Na njej sami nič. Njena veličina je od drugod: Velike reči mi je
storil On, ki je mogočen in njegovo ime je sveto, je priznala obenem s preroštvom, da
bo blagrovana.
Zato se z drzno napovedjo, da jo bodo blagrovali vsi rodovi, ni osmešila. Še posebej na
današnji praznik se toliko bolj zatekamo k njej v molitvah, v zahvalah, v priprošnjah
…, da nam od zgoraj izprosi blagoslov.
Po: Beseda da besedo

VABILO MATEJA CVIKLA
Spoštovani Galičani in Galičanke,
vabim Vas na izlet v Grosuplje z odhodom v nedeljo, 29. 8. 2021, kjer bo
Martin Golob daroval sveto mašo. Pridružimo se mu tudi krajani Galicije.
Kraj in ura odhoda:
Parkirišče POŠ Trje ob 11.30 uri.
Program:
Maša bo ob 14. uri. Po maši in po kratkem druženju z ostalimi Slovenci
bomo ob 15.30 odšli na pozno kosilo na Trojane. Domov se bomo vrnili proti
večeru.
Cena:
20 € na osebo.
Prijave:
zbiram do 24. 8. 2021 na telefonski številki: 041 719 936.
Naredimo si lep nedeljski popoldan.
Veselim se prijetnega druženja z vami
Matej Cvikl

