ŽUPNIJE GALICIJA
16. oktober 2016

NEDELJA

29. MED LETOM

16.10.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Slavka Reher, obl.
ob 10h za družino Hriberšek

Ponedeljek

Ignacij Antiohijski

17.10.

ob 19h za r. starše Grebovšek ter Nežo in Henrika Tržan

Torek

Luka, evangelist

18.10.

ob 7h

Sreda

Pavel od Križa

19.10.

ob 7h za +Marijo, Rudolfa in Saro Veber, obl.

Četrtek

Irena

20.10.

ob 8h na Pernovem za +Faniko Verdel

Petek

Uršula

21.10.

ob 19h za +Urško Hrovat

Sobota

Janez Pavel II.

22.10.

ob 7h za +Olgo in Jožeta Šraml, obl.

NEDELJA

30. MED LETOM – MISIJONSKA

23.10.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Dušana Pečnik
ob 10h za r. Podgorškove, Novakove in Videnškove
za +Frančiško in Valentina Reher
ter r. Rožič, Reher in Pohole
(Srečko)

za zdravje

OB EVANGELIJU DANAŠNJE NEDELJE

In Gospod je rekel:
»Poslušajte, kaj pravi
krivični sodnik!
Pa Bog ne bo pomagal do
pravice svojim izvoljenim,
ki vpijejo k njemu
noč in dan,
in bo pri njih odlašal?
Povem vam, da jim bo hitro
pomagal do pravice.
Vendar, ali bo Sin
človekov,
kadar pride,
našel vero na zemlji?«
(Lk 18,6–8)

Lk 18,1–8

VZTRAJNO MOLITI V VERI
Najbrž ni vernega človeka, ki ga ne bi mučilo dejstvo, da nekatere molitve niso
uslišane. Zato se jim postavlja vprašanje: »Čemu moliti, ko pa tolikokrat nismo
uslišani?« In vendar Jezus v današnjem evangeliju poudarja, da je treba »vedno
moliti in se ne naveličati«, saj bo Gospod »hitro pomagal do pravice svojim
izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu«.
Zakaj je resničnost potem drugačna – prosimo, a ne prejmemo? Znana nam je
prispodoba z otrokom in škarjami. Ali »pravilno uslišijo« starši majhnega
otroka, ki moleduje, naj mu dajo škarje, a mu ne ustrežejo, ker vedo, da bi se z
njimi ranil. Bog že ve, kaj je dobro za nas, zato nam nakloni samo tisto, kar je
za nas res dobro.
V zadnjem stavku današnjega evangelija pa nam Jezus da še eno pomembno
navodilo. Potem ko zagotovi, da bo Gospod gotovo uslišal vztrajno molitev,
izreče besede: »Toda ali bo Sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji?«
Kakor da bi hotel poudariti pomen vere pri molitvi. Naša vztrajna molitev
mora biti zasidrana v vztrajni veri. Vera pa pomeni izročitev, razpoložljivost
pred Bogom, odpoved samovolji in priznanje drugega, in sicer Drugega, z veliko začetnico – Boga.
»Saj niti ne vemo, kako je treba za kaj moliti« (Rim 8,26), je sv. Pavel ubesedil našo zadrego pri molitvi. Res
ne vemo, kako bi molili, zato velikokrat prosimo za nepomembne stvari, ali take, ki se zdijo pomembne nam:
da bi zmagalo naše nogometno moštvo, da bi na našo solato močil dež, da bi snežilo, ker bi radi šli na
smučanje. Da bi pravilno molili v veri, bo dobro poiskati nekoga, ki nam bo vzor molitve v veri. Ena takih
vzornic je zagotovo Marija, Jezusova in naša mati, ki se je v mesecu oktobru ob molitvi rožnega venca še
posebej spominjamo.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

*
V nedeljo, 23. oktobra, ste k sveti maši ob 10. uri še posebej vabljeni vsi, ki letos
obhajate 70. rojstni dan. zahvalili se bomo Bogu za vse, kar smo prejeli v teh letih od
njega in od ljudi, s katerimi smo se srečevali in s katerimi živimo. – Vsi, ki boste
z nami pri tej maši, pa ste že zdaj povabljeni, da se nam po maši pridružite pod
kozolcem!
*******************************************************************

VABILO:

*
Mladi od 16. do 35. leta vabljeni na 39. Evropsko srečanje mladih, ki bo v Rigi
(Latvija) od 26. 12. 2016 do 2. 1. 2017. – Prijave sprejemajo do 28. 11. 2016.
Cena romanja je 209 €.
Več informacij in prijavnica na www.skam.si/esm
in telefon 01/426 84 77.

