ŽUPNIJE GALICIJA
16. oktober 2022

NEDELJA

29. MED LETOM

16.10.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Alojza in Terezijo Ježovnik
10.00 za rajne Brglezove in Zavalinškove

Ponedeljek

Ignacij Antiohijski

17.10.

19.00 za +Jožefo Reher, osmina

Torek

Luka, evangelist

18.10.

19.00 za +Ferdinanda Herman

Sreda

Pavel od Križa

19.10.

19.00 za rajne Kuglerjeve

Četrtek

Rozalina

20.10.

18.00

Petek

Uršula

21.10.

19.00 za +Borisa Golavšek

Sobota

Janez Pavel II., papež

22.10.

8.00

NEDELJA

30. MED LETOM – MISIJONSKA

23.10.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Dušana Pečnik
10.00 za +Franca in Silvo Pečnik, obl.

na Pernovem za +Ljudmilo Cokan, 30. dan

za +Vero in Franca Majer, obl.

29. NEDELJA MED LETOM

EVANGELIJ
Bog pomaga do pravice
Iz svetega evangelija po Luku
Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem priliko, kako morajo vedno moliti
in se ne naveličati. Rekel je: »V nekem mestu je bil sodnik, ki se ni bal Boga
in se ni menil za človeka. In v tistem mestu je bila tudi vdova, ki je prihajala
k njemu in ga prosila: ›Pomagaj mi do pravice proti mojemu nasprotniku.‹
Dolgo ni hôtel, potem pa je rekel sam pri sebi: ›Čeprav se ne bojim Boga in
se ne menim za človeka, bom tej vdovi, ker me nadleguje, vendarle pomagal
do pravice, da me ne bo kar naprej hodila nadlegovat.‹« In Gospod je rekel:
»Poslušajte, kaj pravi krivični sodnik! Pa Bog ne bo pomagal do pravice
svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu? Bo mar odlašal? Povem
vam: Hitro jim bo pomagal do pravice. Toda ali bo Sin človekov, ko pride,
našel vero na zemlji?«

Žena v današnjem evangeliju stoji pred ogroženo krščansko skupnostjo, ki se zaman obrača
na državno avtoriteto, kajti sodnik se Boga ne boji in se ne ozira na nobenega človeka. Ta
žena pa je lahko razumljena tudi kot tip za posameznega človeka. Evangelist Luka opisuje
osebni položaj ljudi, ki jih stiska sovražnik, ki jih drugi prizadevajo in se proti temu ne
morejo braniti. Žena, ki je izgubila moža, je tako rekoč podoba slabotnih ljudi, ki so brez
varstva prepuščeni čustvom okolja. Vse negativno iz njenega okolja vdira vanjo. Žena je od
nekdaj tudi podoba za dušo, za notranje področje človeka, za dojemanja njegovega Božjega
dostojanstva. Sovražniki predstavljajo življenjske vzorce, ki nam onemogočajo življenje, naše
slabosti, ki nam povzročajo preglavice, in rane, ki nam jih je prizadejalo življenje. Sodnik, ki
mu ni mar niti za Boga niti za ljudi, simbolizira nad-jaz, notranjo instanco, ki bi nas rada
ponižala, ki se ne zanima za naš blagor. Njej gre le za norme in načela.
Navidezno nemočna žena se bori zase. Vedno znova gre k sodniku in ga poziva: »Pomagaj
mi do pravice proti mojemu nasprotniku!« (Lk 18,3) Sodnik se pogovarja sam s seboj, kar je
tipično stilno sredstvo grške komedije: »Čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za človeka,
bom tej vdovi vendarle pomagal do pravice, da me ne bo nenehno prihajala mučit. Sicer me
bo na koncu še udarila v obraz.« (Lk 18,5) Grška beseda dobesedno pomeni: »udariti med
oči, prizadejati modrico«. Prav s tem sodnikovim samogovorom Luka spodbudi bralca, da bi
zaupal navidezno slabotnemu sredstvu molitve. Ta ima več moči kot vsi zunanji oblastniki. V
molitvi pride človek do pravice. Človek ima pravico do življenja, pravico do pomoči, pravico
do dostojanstva. V molitvi doživljamo, da ljudje nimajo moči nad nami. Kakor morilci ne
morejo triumfirati nad Jezusom, ki moli na križu, tako tudi ti, ki nas stiskajo, nimajo nad nami
nobene moči. Če vzamemo vdovo kot podobo za dušo, potem to pomeni: v molitvi
doživljamo, da ima duša večjo pravico kot glasovi nadjaza, ki bi nas radi ponižali. V molitvi
se duša razcvete. Tukaj dobi krila. Tukaj se dotaknemo svojega resničnega lastnega jaza,
izvirne Božje podobe v nas. Božje podobe v nas svet ne more skaliti ali celo razdejati.
Po: A. Grün, Jezus – Podoba človeka

**************************************************************
*
Prosim, da v zakristiji oddate izpolnjene volilne liste za Župnijski pastoralni svet.
Če je kdo danes morda pozabil prinesti, lahko to naredite še do srede. Lahko jih oddate
pri maši ali pa v poštni nabiralnik na župnišču.
*
V tednu po 6. marcu letos so pridni in zavzeti prostovoljci začeli z obnovo
zunanjosti kaplanije. Delo je zastalo samo v času najhujše vročine. Včeraj (14. 10.) so
bila dela končana. Ostalo je še nekaj podrobnosti na fasadi, pospravljanje odra in
okolice. Pri takšnih delih seveda ne morejo vsi sodelovati, vsak pa lahko prispeva svoj
prispevek v denarju, saj je pred nami še obnova notranjosti.
Kaj več o tem bomo še povedali, zaenkrat pa v imenu cele župnije iskrena hvala vsem,
ki so sodelovali in žrtvovali ogromno svojega časa, prispevali za malice in še kaj
drugega…
*

Na razpolago je stenski Marijanski koledar (3,00 €) in Družinska pratika (6.90 €).

