ŽUPNIJE GALICIJA
18. julij 2021

NEDELJA

16. MED LETOM

18.07.

7.00 za +Marijo Jelen – Bezjakovo
8.30 na Pernovem za +Jožeta in Marijo Pečnik, obl.
10.00 za +Vlada in Marijo Cigala

Ponedeljek

Makrina

19.07.

19.00 za +Jožefo in Franca Šuperger, obl.

Torek

Marjeta Antiohijska

20.07.

19.00 za +Marico Videnšek

Sreda

Lovrenc

21.07.

19.00 za +Jožeta Podpečan

Četrtek

Marija Magdalena

22.07.

8.00 na Pernovem za +Jožeta Arh

Petek

Brigita Švedska, sozavetnica Evrope

23.07.

19.00 za +Ivana Potočnik, obl., in Majdo Kovačič

Sobota

Krištof

24.07.

8.00

NEDELJA

JAKOBOVA NEDELJA – ZLATA MAŠA

25.07.

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

za +Anico in Ivana Grebovšek

SLOVESNOST ZLATE MAŠE

16. NEDELJA MED LETOM
Evangelij
JEZUS SKRBI ZA SVOJE OVCE
Iz svetega evangelija po Marku
Tisti čas so se apostoli zbrali pri Jezusu in mu
poročali o vsem, kar so storili in učili. Tedaj jim
je rekel: »Pojdite sami zase v samoten kraj in
se malo odpočijte!« Mnogo ljudi je namreč
prihajalo in odhajalo, tako da še jesti niso
utegnili. In odrinili so s čolnom sami zase v
samoten kraj. Mnogi pa so jih videli, da
odhajajo, in so jih prepoznali. Iz vseh mest so
skupaj peš hiteli in prišli tja pred njimi. Ko se
je Jezus izkrcal, je zagledal veliko množico.
Zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki
nimajo pastirja, in jih je začel učiti mnogo
stvari.

Kot nalašč smo prav v teh dneh brali
Jezusove besede v evangeliju, ko vsi
mislimo na proste dni, počitnice,
oddih.
»Pojdite sami zase na samoten kraj
in si nekoliko odpočijte!«
Radi rečemo, da je v planinah
človeku Bog blizu. Kdor s srcem
hodi in gleda, ga gotovo opazi.
Dopust za človeka postane izreden
Božji nagovor po naravi, po izrednih
trenutkih, po spremembah, ki jih
doživljamo.
Prosimo Gospoda za blagoslov, naj
nas v času teh poletnih dni spremlja
in varuje.
Po: Bogoslužno leto B

Mr 6,30–34

POČITNICE Z BOGOM
Zajadrali smo v drugo polovico julija. Šolarji imajo za seboj
že praktično mesec počitnic, mnogi delavci in uslužbenci
pa so na dopustu. V evangeliju smo slišali, da je tudi Jezus
svoje učence, ki so se vrnil s prvega misijonskega
potovanja in mu pripovedovali, kaj vse so doživeli in
naredili, poslal na dopust. »Pojdite na samoten kraj sami
zase in se nekoliko odpočijte.« To je smisel počitnic,
dopusta: nabrati si novih moči za delo, najti čas zase, za
svoje najbližje, sklepati nova prijateljstva, širiti svoje
obzorje. Če smo kristjani, v svoj počitniški »program«
vključimo tudi Boga, saj nas on čaka v vseh lepotah narave,
ki jih odkrivamo, in v ljudeh, s katerimi se srečujemo. Če
kristjan na počitnicah ali dopustu »izključi« Boga, s tem
razodeva, da ta čas gleda kot priložnost, da se »razdivja«.
Sodobni način življenja je tako hiter in napet, da bi človek ne mogel vzdržati, če ne bi vsako
leto za nekaj časa »izpregel«. Listina druga drugega vatikanskega koncila o Cerkvi v
sedanjem svetu pravi: »Prosti čas naj se pravilno uporablja za razvedrilo in utrjevanje
duševnega in telesnega zdravja …«
Nekoč so bili prosti dnevi vezani zgolj na nedelje in praznike, danes pa življenje prinaša še
bolj »poseben stil«. Cerkvenih praznikov skoraj ni več, pa še ti so med tednom, ko mora
večina ljudi iti na delo; nedelje za mnoge niso več dnevi brez dela in niso posvečene Bogu,
kakor veleva tretja Božja zapoved, ampak ukvarjanju z drugačnimi opravili. Mnogi, ki se
sicer imajo za kristjane, ne najdejo časa za nedeljsko mašo. Preprosto ne pomislijo, da je
povezanost z Bogom neusahljivi vir notranje moči in miru ter medsebojne povezanosti. Vsak
konec tedna kristjanu omogoča najboljšo »osvežitev«, skok v nadnaravni svet. To je tudi šola
za počitniške dni in dopust. Angleži imajo za to izraz »holidays«, kar v dobesednem prevodu
pomeni »sveti dnevi«.
Naj bodo dnevi počitnic za vse resnično sveti dnevi, ki bi nas prerodili, osvežili in okrepili.
Po: S. Čuk, Misli srca

Prihodnja nedelja (25. julija) je LEPA NEDELJA
V GALICIJI, ki letos pride na sam praznik apostola
Jakoba Starejšega

Pri drugi sveti maši bo obenem slovesnost
ZLATE MAŠE. To ne bo kakšna velika
zunanja slovesnost s kosilom in vabili. Vsi,
ki boste ob 10. uri pri sveti maši, boste
potem povabljeni pod kozolec na druženje
in skromno pogostitev. Procesije tokrat ne
bo.
Po obeh mašah (ob 7. in 10. uri) bo darovanje okrog oltarja, da bo obenem
lahko vsak osebno prejel spominsko podobico na zlato mašo.

