ŽUPNIJE GALICIJA
17. julij 2022

NEDELJA

16. MED LETOM

17.07.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za + Jožeta in Marijo Pečnik, obl.
10.00 za +Jožefo in Franca Šuperger, obl.

Ponedeljek

Elij

18.07.

15.00 za +Ivana Vodončnik – maša in pogreb

Torek

Arsenij

19.07.

19.00 za +Ivana Perc

Sreda

Apolinarij

20.07.

19.00 za +Ano in Andreja Golavšek

Četrtek

Lovrenc

21.07.

19.00 na Pernovem za +Janeza Štefančič, obl.
in za zdravje malega Žana

Petek

Marija Magdalena

22.07.

19.00 za +Franca Verdel

Sobota

Brigita Švedska, sozavetnica Evrope

23.07.

8.00

NEDELJA

17. MED LETOM – LEPA NEDELJA V GALICIJI

24.07.

7.00 za farane
10.00 za +Jakoba in Angelo Ograjšek
za +Jakoba Doler

za +Ano Rehar, obl.

16. NEDELJA MED LETOM

EVANGELIJ
Marta sprejme Jezusa
Iz svetega evangelija po Luku
Tisti čas je Jezus prišel v neko vas in žena z imenom Marta ga je sprejela v svojo hišo.
Imela je sestro, ki ji je bilo ime Marija. Ta je sedla h Gospodovim nogam in poslušala
njegovo besedo, Marta pa je imela s postrežbo veliko dela. Pristopila je in rekla:
»Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila sámo streči? Reci ji vendar, naj mi pomaga!«
Gospod ji je odgovóril: »Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je
potrebno. Marija si je izbrala boljši del, ki ji ne bo odvzet.«

Lk 10,38–42

JE V MENI VEČ MARTE ALI MARIJE?
Zanimiva je Jezusova neposredna, spontana reakcija, ko Marto opozori, da jo skrbi in
vznemirja toliko stvari, v resnici pa je potrebno le eno: sesti in poslušati Božjo besedo,
besedo resnice. Če se poglobimo v odlomek o obisku pri Marti in Mariji, pridemo do
zanimivih življenjskih ugotovitev. Marta je v vsakem izmed nas: delo, obveznosti,
skrbi, odgovornost, vse to pustimo, da obvladuje naše življenje, da je prizorišče našega
vsakdanjika. Po eni strani to tudi mora biti, da življenje urejeno teče naprej. Vendar
včasih to preide v obsedenost in postane celo vir konfliktov. Tudi druge želimo videti
in doživljati take, kot smo mi sami. Kaj ni želela prav to ta naša Marta? Želela je, da bi
Marija, njena sestra, bila druga Marta, tako zavzeta, tako skrbna, tako učinkovita, kot je
bila ona. Če bi ji Jezus dal prav, to ne bi bila več zanimiva, polna in harmonična hiša,
ampak bi se ji lahko reklo hiša dveh Mart. Jezus pa je želel, da ostane hiša Marte in
Marije.
Ni naključno, da v svojem odgovoru Jezus dvakrat ponovi ime: »Marta, Marta ...«, kar
pomeni, poglej se, Marta, kaj te vodi pri tvojem delu: skrb, vznemirjenost, da bo vse
dobro šlo, organizacija, zunanji red, pravila, ki si jih ljudje postavljamo, da enostavno
funkcioniramo. V ospredje dajemo svojo družbeno in socialno vlogo, pozabljamo pa
nase, na tisto, kar nam je zares potrebno. Ali ni s tem Jezus razkrinkal skritih vzvodov
ljubosumja, nevoščljivosti, globoko zasidrane težnje, da druge prilagajamo sebi in jih
spreminjamo po svojih željah in predstavah? Marta naj bi Marijo pustila tako, kakršna
je bila. In taka, kakršna je bila, je prišla do resnice, do odkritja tistega, kar oživlja, do
Učiteljevih besed, ki dajejo življenje. Dopustimo, da Marija zaživi tudi v nas!
Poglabljanje in služenje – to je naša pot skozi življenje. Vsak naj pomisli: Koliko časa
na dan namenim kontempliranju – poglabljanju Jezusove skrivnosti? Delam kakor
služenje, ki prihaja iz evangelija?
Po: E. Mozetič

*

Pridite po vpisnice za verouk za 1. razred. Na razpolago so v cerkvi.

*
Slovesnost lepe nedelje v Galiciji bo vodil g. Srečko Reher, ki letos obhaja
40-letnico mašništva.

