ŽUPNIJE GALICIJA
19. marec 2017

NEDELJA

3. POSTNA – papeška

19.03.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Martina in Jožeta Rednak in starše
ob 10h za +Jožeta Pohole in Frančiško Ciglar

Ponedeljek

Klavdija

20.03.

ob 18h za +Jožefo Tepeš

Torek

Serapion

21.03.

ob 7h

Sreda

Lea

22.03.

ob 7h za +Jožeta in vse Videnškove
ob 18h za +Alojzijo Novak, 30. dan

Četrtek

Alojz Turibij

23.03.

ob 8h na Pernovem za +Gabrijelo Zagoričnik

Petek

Katarina Švedska

24.03.

ob 18h za +Zinko ter starše Vrhovnik in Naraks

Sobota

za +Jožico Vipavc

- križev pot
GOSPODOVO OZNANJENJE

25.03.

ob 7h za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger
ob 8.30 na Pernovem za +Jožeta, Ano in Antona Veber, obl.

NEDELJA

4. POSTNA

26.03 .

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Jureta Gjuras, obl.
ob 10h za +Franca in Jožefo Veber, obl.

(prehod na poletni čas)

OB TRETJI POSTNI NEDELJI

Jezus ji odgovori:
»Vsak, kdor pije od te
vode,
bo spet žejen;
kdor koli pa bo pil od vode,
ki mu jo bom dal jaz,
ne bo nikdar žejen, marveč
bo voda, ki mu jo bom dal,
v njem postala
studenec vode,
tekoče v večno življenje.«
Žena mu reče:
»Gospod, daj mi te vode,
da ne bom žejna
in ne bom hodila
semkaj zajemat.«
(Jn 4,13–15)

Jn 4,5–42

JEZUS – STUDENEC ŽIVE VODE ZA VSE
Vsakdo izmed nas je ob prebiranju današnjega evangelijskega odlomka, ki predstavlja srečanje med
Jezusom in Samarijanko, povabljen k meditaciji in k vživljanju v položaj žene, ki v opoldanski vročini
najde Jezusa utrujenega, sedečega ob vodnjaku. Od prvega presenečenja, da jo on, ki je Jud, prosi za
vodo, njeno začudenje raste ob Jezusovi napovedi „žive vode večnega življenja“ in ob spoznanju, da je
temu tujcu znano vse njeno življenje in da je nastopil čas čaščenja Boga v duhu in resnici.
Misel na žejo se pojavlja vzdolž vsega Janezovega evangelija: od srečanja s Samarijanko do velikega
vabila, naj se odžejamo pri Jezusu, izrečenega ob šotorskem prazniku, pa vse do Jezusove žeje na križu,
ko je dejal: „Žejen sem!“ (Jn 19,28). Jezusova žeja predstavlja vrata, ki omogočijo vstop v Božjo
skrivnost. Bog je trpel žejo, da bi nas odžejal, podobno kot je postal ubog, da bi mi obogateli (2 Kor 8,9).
Boga žeja po naši veri in po naši ljubezni. Kot dobri in usmiljeni oče nam želi največje dobro, in to je v
bistvu on sam.
Samarijanka pa predstavlja človekovo bivanjsko nezadovoljstvo osebe, ki ne najde tega, kar išče. Imela je
pet mož in zdaj živi skupaj z enim, ki z njim ni poročena. Njeno prihajanje k vodnjaku, da bi zajela vodo,
in odhajanje domov, izraža ponavljajoči in skoraj malodušni življenjski slog. Zanjo pa se je vse
spremenilo tisti dan, ko se je pogovarjala z Jezusom. Srečanje jo je tako pretreslo, da je pustila vrč vode
tam pri vodnjaku in ljudem tekla v mesto povedat, naj pridejo pogledat človeka, ki ji je povedal vse, kar
je storila, in hkrati izrazila svojo slutnjo, da je on Odrešenik.
Vsakomur izmed nas velja povabilo, naj svoja srce odpre Bogu v zaupnem poslušanju njegove Besede, da
bi – podobno kot Samarijanka – srečali Jezusa in v njem prepoznali resničnega Odrešenika ter o njem
vsak dan znova pripovedovali ljudem.
Po: s. B. Zelič, Radio Ognjišče, 2008

Mnogi med nami danes godujejo,
saj je sv. Jožef pogost zavetnik na
naših tleh.
Sv. Jožef, ki se ga danes še
posebej spominjamo, je bil od
Boga izbrani rednik učlovečenega
Božjega sina in mož Kristusove
matere device Marije. Bil je sicer
tih in ponižen mož, ki rad ostaja v
senčnem ozadju. Vendar ga je
Božja previdnost postavila v
družinsko bližino samega Kristusa
in njegove Matere in stoji zato v
občestvu
svetnikov
izredno
visoko. Morda se tega premalo
zavedamo in tega velikega
svetnika ne cenimo in častimo, kot
bi to bilo potrebno.
Je pa današnja nedelja posebna
priložnost, da se mu priporočimo,
da bi zmogli po njegovem zgledu
sprejemati in vzgajati svoje otroke
ter (kakor on) v slehernem
trenutku sprejemati Božjo voljo.

OBVESTILA
*
Prihodnjo nedeljo (26. 3.) bo takoj po sv. maši ob 10h v cerkvi razgovor s starši letošnjih
birmancev. Prosim, da se srečanja zagotovo udeleži vsaj eden od staršev. Vabljeni so tudi botri in
botre.

*
VABLJENI
na ogled igrano dokumentarnega filma
o škofu dr. Jožefu Smeju,
KAPLJA NA VEDRU
v nedeljo, 26. marca, ob 16. uri
v prostorih DON BOSKOVEGA CENTRA na Hudinji v Celju.
(Škof Smej je bil letos star 95 let.)

