ŽUPNIJE GALICIJA
16. marec 2014

NEDELJA

2. POSTNA

16.03.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Jožeta Pohole in Frančiško Ciglar
ob 10h za +Toneta Grobelnik, obl., ter družini Grobelnik in Verdel

Ponedeljek

Jedrt (Jerica)

17.03.

ob 18h za +Alojza in Jožefo Podlesnik

Torek

Ciril Jeruzalemski

18.03.

ob 7h

Sreda

JOŽEF, MOŽ DEVICE MARIJE

19.03.

ob 7h za +Jožico Vipavc
ob 16.30 na Pernovem za +Jožeta in Marijo Pečnik
ob 18h za +Pepco Tepeš

Četrtek

Klavdija

20.03.

ob 7h

Petek

Serapion

21.03.

ob 18h za r. Zavalinškove starše ter Marijo in Angelo
- po maši križev pot

Sobota

Lea

22.03.

ob 7h

NEDELJA

3. POSTNA

23.03.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Jožeta Veber in Verdel z Gorce
ob 10h za +Angelo in Ivana Arnšek, obl.

za +Jožeta in Rozalijo Ašenberger

za rajne Pušnikove

za +Jožeta Videnšek

*
Priložnost za velikonočno spoved v naši župniji bo v soboto pred cvetno nedeljo
(12. 4.) ob 15. uri. Spovedovala bosta duhovnika iz Šempetra in Gotovelj.

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

OB DRUGI POSTNI NEDELJI

Po šestih dneh je Jezus
vzel s seboj Petra,
Jakoba in njegovega
brata Janeza in jih
peljal na visoko goro.
Tedaj se je pred njimi
spremenil:
obraz se mu je zasvetil
ko sonce in njegova
oblačila so postala
bela ko luč.
In glej, prikazala sta se
jim Mojzes in Elija
in sta govorila z njim.
(Mt 17,1–3)

Najgloblje srečanje, ki ga lahko doživimo, je srečanje z Bogom. Boga
lahko izkusimo v tišini ali v molitvi. Lahko ga srečamo v lepoti
stvarstva. Včasih pa ga lahko vidimo, ko se pojavi celo na obličju
našega sočloveka. To so izkusili učenci, ko so bili skupaj z Jezusom na
gori. Medtem ko je Jezus molil, je njegovo obličje zasijalo. Takšna
srečanja so nam znana. Kar nenadoma začne obraz drugega sijati.
Vidimo nekaj, česar do tistega trenutka nismo opazili. Naenkrat
postane vse jasno, vse do globin.
In čutimo: iz tega človeka nam sije nekaj božanske lepote. Takrat
srečamo Boga samega. V takšnem srečanju bi se najraje ustavili. Kot
Peter si želimo zgraditi tri šotore, da bi lahko živeli v izkušnji tega
trenutka. Toda moramo nazaj v vsakdanje življenje.
A. Grün

