ŽUPNIJE GALICIJA
21. maj 2017

NEDELJA

6. VELIKONOČNA

21.05.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Martina Rednak in Milico Kragolnik, obl.
ob 10h za +Mirka Šuper in njegove starše

Ponedeljek

PROŠNJI DAN

22.05.

ob 9h na Gori po namenu Stanka Žagar
ob 19h za +Angelo Turnšek, obl.

Torek

PROŠNJI DAN

23.05.

ob 8h na Pernovem za +Anito Seher
ob 19h za +Faniko Kušar

Sreda

PROŠNJI DAN

24.05.

ob 19h za +Alojza in Jožefo Podlesnik

Četrtek

GOSPODOV VNEBOHOD

25.05.

ob 7h za +Antonijo Podpečan
ob 17.30 na Pernovem za +Nado Klanjšek
ob 19h za +Viktorja, Dragico in starše Kapitler, obl.

Petek

Filip Neri

26.05.

ob 19h za rajne Brecl, Starovasnik in Vovk

Sobota

Alojzij Grozde

27.05.

ob 19h za +Alojza Pogladič in Florjančeve starše

NEDELJA

7. VELIKONOČNA

28.05 .

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Jožeta Podbornik, obl.
ob 10h za +Jožeta in Štefko Krajnc

OB 6. VELIKONOČNI NEDELJI

Jezus mu reče:
»Jaz sem pot
in resnica in življenje.
Nihče ne pride k Očetu
drugače kot po meni.
Če ste spoznali mene,
boste poznali
tudi mojega Očeta.
Zdaj ga poznate
in videli ste ga.«
(Jn 14,6–7)

Jezus je BESEDA,
ki jo je treba razglašati.
Jezus je RESNICA,
ki jo je treba povedati.
Jezus je ŽIVLJENJE,
ki ga je treba živeti.
Jezus je LJUBEZEN,
ki jo je treba ljubiti.
Jezus je VESELJE,
ki ga je treba deliti z drugimi.
Jezus je MIR,
ki ga je treba podarjati.
…
Zame je Jezus moje vse nad vsem.
Po: Mati Terezija, Bog ljubi danes po nas

Jn 14,1–12

JEZUS – OČE – UČENCI
V odlomku iz Janezovega evangelija, ki nam ga prinaša današnja nedelja, Jezus odhaja v smrt, ki se ji nič ne
more izogniti – Jezus ravno tako ne. Toda če je smrt za nas konec, jo on preustvarja v nov začetek, v prostorje
večnega prijateljstva in intimnosti z Očetom.
Toda Jezusovi učenci ne razumejo, o čem govori njihov učitelj. Eden izmed njih, Tomaž, želi poznati pot, na
katero se Jezus odpravlja. V upanju, da bo Tomaž razumel in hkrati z njim mi vsi skupaj, razloži, da je on sam
Pot, Resnica in Življenje. Slediti Jezusu pomeni najti pravo pot, ki vodi v življenje, ki ga zaznamuje resnica. To
je področje Boga Očeta, k njemu se namreč Jezus vrača, in kdor mu bo sledil, ga bo tudi spoznal.
Filip, še eden od učencev, želi takoj videti Boga Očeta. Jezus pa mu odgovori, da ga je že videl in da ga že
pozna. Kdor je videl Sina, se pravi Jezusa, je videl tudi Očeta. Jezus dela to, kar dela Oče, govori, kar pravi
Oče. To, kar Jezus pravi, je da, je eno z Bogom.
Zaveda se, da tega ni lahko sprejeti niti verjeti, zato pravi: če ne doumete ali ne verjamete v to skrivnost, verujte
zaradi del samih. Jezusova dela za časa njegovega življenja med nami so bila znamenja njegove enotnosti z
Bogom. Karkoli je delal, govoril in učil, je jemal od Boga. Ker pa je Jezus eno z Bogom, bodo ljudje v
njegovem imenu počeli še večje stvari. Jezus ni navezan na svoja dejanja, ne na svoj nauk, vse, kar si želi, je
enotnost med njegovim očetom in njegovimi učenci.
Tokratni odlomek nam nekako pripoveduje o večni povezanosti z Bogom, o večnosti, ki jo je za nas pripravil
Jezus. Kako si predstavljaš to večnost? Mar niso stvari, kot je lepota, glasba, sreča, igra, radovednost, jabolčna
pita in čaj z mlekom, dober vic in jok, ki ga prinaša združenje z ljubljeno osebo, ekstaza telesne intimnosti in
čarobnost otroškega smeha že del življenja v Bogu? Zakaj bi si ga ne želeli v večnosti skupaj z Jezusom?
radio.ognjisce.si (maj 2011)

DVE OBVESTILI:

*
Dom sv. Jožef Celje vabi na recital v čast blaženemu Lojzetu Grozdetu, ki bo
v petek, 26. maja, ob 19. uri, v cerkvi Sv. Jožefa Celje. Recital pripravljajo mladi iz
župnije Celje - sv. Jožef.
Nastopili bodo: Fantje z Jožefovega hriba, ženska vokalna skupina Jožefinke, mladi
župnije Celje sv. Jožef in Zbor zaposlenih Doma sv. Jožef Celje.
Vstop prost – vabljeni!
*
V soboto, 3. junija, bo ob 9. uri spoved za prvoobhajance in možnost spovedi
za starše. Spovedoval bo g. Tone Šeruga iz Doma pri sv. Jožefu. Po spovedi bodo še
kratke vaje.

