ŽUPNIJE GALICIJA
19. junij 2022

NEDELJA

12. MED LETOM

19.06.

7.00 za farane – po maši procesija
10.00 za +Julijano Puklek, obl.

Ponedeljek

Adalbert

20.06.

19.00 za +Franca in Jožefo Pohole, obl.

Torek

Alojzij Gonzaga

21.06.

19.00 za +Alojza, Jožefo in vse Podlesnikove

Sreda

Janez Fisher in Tomaž More

22.06.

19.00 za rajne Ašenbergerjeve-Mlinarjeve

Četrtek

Rojstvo Janeza Krstnika

23.06.

8.00 na Pernovem za +Franca Zupanc, obl.

Petek

Srce Jezusovo

24.06.

19.00 za +Ivana in Ivano Podvršnik

Sobota

Marijino brezmadežno srce

25.06.

8.00

NEDELJA

13. MED LETOM

26.06.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Berto Pečnik in Angelo Štefančič, obl.
10.00 za +Martina Rotar

za +Ivana, Geliko in Ivico Videnšek

12. NEDELJA MED LETOM

EVANGELIJ
Jezus napove svojo smrt
Iz svetega evangelija po Luku
Ko je Jezus nekoč na samem molil, so bili z njim učenci; in vprašal jih je: »Kaj pravijo
ljudje, kdo sem?« Odgovorili so: »Janez Krstnik, drugi: Elija, spet drugi pa, da je vstal
eden od starodavnih prerokov.« Nato jim je rekel: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter
je odgovóril: »Božji Maziljenec.« Strogo jim je prepovedal, da bi o tem komu
pripovedovali. Rekel je: »Sin človekov mora veliko pretrpeti. Starešine ljudstva, véliki
duhovniki in pismouki ga bodo zavrgli in umorili, in tretji dan bo vstal.« Vsem pa je
rekel: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter
hodi za menoj. Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgúbil; kdor pa izgubí
svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil.«

Lk 9,18–24

KDOR GA ŽELI SPOZNATI, MORA ZA NJIM
Zanimivo, s čim Jezus povezuje vprašanje: Kaj ljudje pravijo, kdo sem? Petrov odgovor, da je
Božji maziljenec, pojasni z razlago, da bo Sin človekov zavržen in umorjen. Torej je z
odgovorom, kdo je on, najtesneje povezano njegovo trpljenje. Še več. Kdor ga bo hotel
spoznati, bo moral po isti poti za njim, zato pravi: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove
sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj.« Križ je najpomembnejše znamenje
Božjega sina, pa tudi vseh njegovih učencev. Nam je to res tako jasno? Zdi se, da smo
Jezusovo trpljenje ločili od njegovega življenja. Kot da je trpljenje nek dodatek k njegovemu
sicer uspešnemu oznanjevanju. Pa ni! Križ se za Jezusa ni začel na veliki četrtek, ampak z
njegovim rojstvom!
Občutek imam, da je današnji odlomek šibka točka našega oznanjevanja. Ne 'paše' nam, da
sta hoja za Jezusom ter življenje v resnici in ljubezni tesno povezana s trpljenjem. Zato smo
križ pribili na stene in ga razumemo kot neposrečen konec Jezusovega življenja. V naših
glavah in v našem oznanjevanju bomo morali to spremeniti. Nenazadnje je vse pošteno
človekovo življenje povezano s križem. Zakaj tega ne bi mogli razumeti in sprejeti? Otrok bi
čokolade raje ne delil z drugimi, pa če hoče biti resnično človek, se mora tega naučiti. Vsi bi
pogosto raje počivali kot pomagali, pa je spet potrebno naložiti križ odpovedi. Radi bi, da bi
se kaj naredilo samo, a moramo pljuniti v roke in spet smo pri križu. Beg pred križem se
vsepovsod odraža kot lenoba in lagodje. To ni življenje resničnega kristjana! In prav tega je
danes vsepovsod polno. Ko pa govorimo o zavzetem vztrajanju v resnici in ljubezni, bomo
doživljali nasprotovanje in preganjanje. Dejstvo je, da bo tisti, ki hoče iti za Jezusom, trpel
enako nasprotovanje kot on.
Kljub temu da pomeni biti Jezusov učenec izgubiti življenje, pomeni tudi življenje najti: Če
bomo hodili za njim, bomo v sebi našli mir.
Po: E. Mozetič

MESIJA, BOŽJI IZVOLJENEC, BOŽJI MAZILJENEC
Peter je odgovóril:
»Božji Maziljenec.« (prim. Lk 9,20)
Mesija je hebrejska beseda za »tistega, ki je maziljen«, in pomeni isto kot grška beseda
»Kristus.« V stari zavezi so kralje ob izvolitvi mazilili z oljem. Maziljenje je bilo
pridržano za osebe, ki jih je Bog izbral za določeno službo. Do Jezusovega časa se je
izraz Mesija tako že ustalil kot naslov za prihajajočega kralja.
Zunaj Palestine, med nejudovskimi kristjani, ki niso nikoli pričakovali takega voditelja,
je ime »Kristus« začelo izgubljati svoj posebni pomen. Vse bolj se je uporabljalo tako,
kot ga uporabljamo danes, kot del Jezusovega osebnega imena. Podobno so kmalu
vernike začeli imenovati »kristjani« ali Kristusovi učenci. To so tisti, ki ne ostajajo le
pri razglabljanju, kdo je Jezus Kristus, temveč se tudi zgledujejo po nauku in ravnanju
svojega Učitelja.
Po: J. Balchin, Kaj kristjani verujemo

