ŽUPNIJE GALICIJA
16. februar 2014

NEDELJA

6. MED LETOM

16.02.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Leopolda Koštomaj, 30. dan
ob 10h za +Jožeta Žolnir in starše, obl.

Ponedeljek

Silvin

17.02.

ob 18h za +Marijo in Toneta Rozman

Torek

Frančišek Klet

18.02.

ob 7h

Sreda

Konrad

19.02.

ob 7h

Četrtek

Jacinta in Frančišek Marto

20.02.

ob 8h na Pernovem za +Rudija Vrčkovnik, obl.

Petek

Peter Damiani

21.02.

ob 18h za +Romana in Jožico Vipavc, obl.
za +Valentina Reher, obl.
(Srečko)

Sobota

Sedež apostola Petra

22.02.

ob 7h

NEDELJA

7. MED LETOM

23.02.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Marijo Štefančič, 30. dan
ob 10h za +Justino in Jožeta Veber, obl., ter Janeza Pohole

za rajne Petretove iz Vitanja in Videnškove
za +Ivanko Žolnir

za +Urško Hrovat

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

OB EVANGELIJU 6. NEDELJE MED LETOM

Pojdi in se najprej spravi z bratom in šele nato pridi k oltarju ...
Pot odpuščanja – to je nerazumna ljubezen.
Odpuščanje sodi v jedro krščanstva: ljubiti sovražnika in odpuščati.
To je enkratno in nerazumljivo. Nemogoča naloga. Na gospodarskem,
političnem in celo na verskem področju odpuščanje ni v modi. Ljubiti ljudi,
ker so tako ljubeznivi – to vodi v polom. Bila bi utvara, če bi hoteli trajno
ljubiti človeka v imenu neke abstraktne ideje, ideologije, »splošnega
blagostanja« ali »v imenu človeštva«. Sovražnika ljubiti in mu odpuščati, zlo
vračati z dobrim – vse to bi res bil nesmisel brez globljega motiva.
Kristijan najde ta motiv v Jezusu; sočloveka ljubi kot
človeka zaradi njegovega dostojanstva, veličine in
lepote. Toda če je človek zavozil, se zaprl v smrtni krog
neprijaznosti, zla, nasilja in sovraštva, išče kristjan izhod
pri Jezusu, v njegovem poslanstvu, njegovem življenju
in njegovi osebi.
Samo odpuščanje zmore privesti do popolne spremembe v človeškem
vedenju.
Odpuščanje zahteva pogum, tveganje in ustvarjalno fantazijo. Podaritev
odpuščanja je za človeka, ljudstvo ali narod najboljša in najučinkovitejša
strategija, da bi živeli v miru in preživeli v svetu, polnem sovraštva.
Po: P.. Bosmansu

