ŽUPNIJE GALICIJA
20. november 2016

NEDELJA

KRISTUS KRALJ – SKLEP LETA BOŽJEGA USMILJENJA

20.11.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Terezijo in Alojza Ježovnik, obl.
ob 10h za +Ivana in Geliko Videnšek

Ponedeljek

Darovanje Device Marije

21.11.

ob 18h

Torek

Cecilija

22.11.

ob 7h za +Franca Krulec, obl.
ob 18h za +Terezijo Verdel, osmina

Sreda

Klemen

23.11.

ob 18h za +Jakoba Ograjšek in Šteknečanove starše

Četrtek

Vietnamski mučenci

24.11.

ob 8h na Pernovem za +Frančiška Grobelnik, obl.

Petek

Katarina Aleksandrijska

25.11.

ob 18h za +Viktorja in Viktorijo Ledinek

Sobota

Obletnica posvetitve celjske stolnice

26.11.

ob 7h za +Martina Rehar, obl.

NEDELJA

1. ADVENTNA – NEDELJA KARITAS

27.11.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Dušana Pečnik, obl.
ob 10h za +Franca Novak, obl.

za +Franca in Terezijo Verdel (Štokova), obl., in sorodnike

OB EVANGELIJU DANAŠNJE NEDELJE KRISTUSA KRALJA

Posmehovali so se mu
tudi vojaki, ki so pristopali
in mu podajali kisa
ter govorili:
»Če si ti judovski kralj,
se reši!«
Bil je nad njim tudi napis,
pisan z grškimi, latinskimi
in hebrejskimi črkami:
»To je judovski kralj.«
(Lk 23,36–38)

Lk 23,35–43

GLASNIKI NENAVADNEGA KRALJA
Kristus, naš kralj, se je popolnoma daroval za nas. Bil je najbolj nenavaden kralj. Ni si podredil ljudi. Ni
vladal, ampak služil. Dal je vse, kar je imel. Daroval je svojo ljubezen, svoj čas in svoje moči, ko je iskal
bolne in uboge, izgubljene in osamljene. Končno je daroval svoje življenje za tiste, ki jih je ljubil. On pa
ljubi vsakega človeka.
Še ko je umiral, se je bil pripravljen darovati za tiste, ki so bili odprti za njegovo ljubezen. Današnji
evangelij nam govori, kako ljudem, ki so stali ob njegovem križu, ni mogel dati ničesar, ker so se mu
posmehovali (Lk 23,36). Niso razumeli, kaj se dogaja. Tam so bili iz radovednosti. Ničesar ni mogel dati
voditeljem ljudstva, ki so se norčevali iz njega. Ničesar ni mogel dati levemu razbojniku, lahko pa je
obogatil desnega razbojnika, kajti njegovo srce je bilo odprto in zavedal se je, da je ubog. Slednji se je
obrnil h Kristusu in ga prosil odpuščanja in Kristus mu je obljubil zveličanje z besedami: »Danes boš z
menoj v raju.«
»Drama odrešenja« na Golgoti se ponavlja tudi danes. Mi in naši sodobniki imamo v srečanju s
Kristusom dve možnosti: lahko ga zavrnemo, se mu posmehujemo in ga zasramujemo, lahko pa v njem
vidimo »podobo nevidnega Boga« (Kol 1,15). Če storimo slednje, mu lahko zaupamo svoje rane, skrbi in
grehe in usmilil se nas bo ter nam naklonil zveličanje.
Verujemo, da je Kristus Odrešenik, ki tudi danes želi ljudem darovati svoje odrešenje. Kristus potrebuje
naše roke, da bo delil ljudem svoje darove, kajti njegove roke so pribite na križ. Potrebuje naše noge, da
bodo šle naproti ljudem, njegove so pribite. Potrebuje nas, da ljudem povemo, da imamo v njem
»odrešenje, odpuščanje grehov« (Kol 1,13). Vsi smo poklicani, da z dobrimi deli postanemo glasniki
Kristusa Kralja in »odposlanci« Božje ljubezni ter z dobroto prinašamo Kristusa ljudem.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

*********************************************************************
*
Dominikanci letos praznujejo 800-letnico ustanovitve svojega reda. Naši dominikanci iz
Petrovč in Žalca pripravljajo slovesno praznovanje tega dogodka.
V nedeljo, 27. novembra (1. adventna), bo ob 15. uri v petrovški baziliki kantata Blagoslovljena med
ženami in svečana akademija ob 800-letnici dominikancev.
Pri kantati sodeluje tudi naš cerkveni mešani pevski zbor.

