ŽUPNIJE GALICIJA
18. september 2016

NEDELJA

25. MED LETOM

18.09.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Julijano Reher
ob 10h za +Martina Rotar, obl.

Ponedeljek

Januarij

19.09.

ob 19h za +Franca Vengust in rodbino Rehar

Torek

Korejski mučenci

20.09.

ob 19h za +Angelo Blazinšek, 30. dan

Sreda

Matej, apostol in evangelist

21.09.

ob 7h

Četrtek

Mavricij

22.09.

ob 8h na Pernovem za +Viktorijo Ledinek

Petek

Pij iz Pietrelcine

23.09.

ob 19h za rajne Krušičeve in Skutnikove, obl.

Sobota

ANTON MARTIN SLOMŠEK, škof

24.09.

ob 7h za +Janeza in Nežo Ašenberger ter Franca Krulec

NEDELJA

26. MED LETOM – SLOMŠKOVA NEDELJA

25.09.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Poldeta Koštomaj in Mirnikove
ob 10h za +Geliko in Ivana Videnšek, obl.

za +Moniko Drev in duše v vicah

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

OB EVANGELIJU DANAŠNJE NEDELJE

»Kdor je zvest v najmanjšem,
je zvest tudi v velikem,
kdor pa je krivičen
v najmanjšem,
je krivičen tudi v velikem.
Noben služabnik ne more
služiti dvema gospodoma:
ali bo namreč enega sovražil
in drugega ljubil,
ali se bo enega držal
in drugega preziral.
Ne morete služiti Bogu
in mamonu.«
(Lk 16,10.13)

Lk 16,1–13

OBRAČUN KOT PRILOŽNOST
Pred kratkim mi je prijatelj z občudovanjem pripovedoval o znancu, ki dela ves dan.
»Od jutra do večera je predan svojemu delu!« je pribil. »Poglej, ali ni to za naju, ki sva
duhovnika, izziv, da bi bila ves dan z vsemi močmi predana delu za Božje kraljestvo,«
sem mu odgovoril. Na dogodek sem se spomnil ob besedah današnjega evangelija: »Če
torej niste bili zvesti pri ravnanju s krivičnim mámonom, kdo vam bo zaupal resnično
dobrino?« (Lk 16,10). Opozarjajo nas, naj bomo v življenju resni in delavni, še posebej,
ko bo potrebno upravljati »resnično dobrino«, to je delati za Božje kraljestvo.
Morda se nam zdi čudno, da Kristus pohvali iznajdljivost krivičnega oskrbnika. Vendar
ne hvali njegove krivičnosti (napačno upravljanje z gospodarjevim premoženjem),
ampak njegovo iznajdljivost. Ko pokaže nanjo, nam naroča, naj iznajdljivost, ki jo je on
uporabil pri upravljanju z gmotnimi dobrinami, mi uporabimo pri delu za Božje
kraljestvo, kajti, »kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem«.
Dejstvo je, da nas od Gospoda ločuje predvsem stalna navezanost na greh in napake, ki
jih ponavljamo in smo jim postali že sužnji ter se nanje tako navadili, da se jih ne
trudimo več odpraviti. Zato prosimo, naj bo Gospod naše največje bogastvo in naj nam
stoji ob strani, da ne bi bili navezani na greh, ampak bi bili pozorni na priložnosti, ki
nam jih daje Bog, in bi se spreobrnili.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

