ŽUPNIJE GALICIJA
22. marec 2020

4. POSTNA NEDELJA
Spoštovani in dragi farani župnije Galicija!
Nekaj od prejšnje nedelje ponovim.
Še naprej vas bodo obiskovala nedeljska oznanila preko interneta, če odprete internetno
stran Krajevne skupnosti Galicija – www.galicija.si.
V izrednih razmerah lahko vsak duhovnik daruje svete maše čisto privatno, brez
navzočnosti vernikov. Tiste, ki ste naročili maše za naslednje dneve (dokler bo to stanje
trajalo), obveščam, da bom še naprej vsak dan maševal po vašem namenu. Če pa kdo
želi, da se maša, ki jo je naročil, prestavi na poznejši čas, prosim, da me o tem obvesti
na telefon 041 556 751.
Mašujem v kapeli v župnišču.
Vsem priporočam, da ob času, ko naj bi bila maša, doma molite v ta namen.
Lahko pa si sami doma v krogu družine pripravite nedeljsko »mašo«. Seveda brez
evharistije in obhajila. Temu pravimo bogoslužje božje besede. To si lahko sami
oblikujete (in dodate tudi petje).

Tukaj dodajam najpomembnejša besedila iz maše današnje (4. postne)
nedelje.

Glavna prošnja
Molimo.
Nebeški Oče,
veselimo se, da je tvoj Sin spravil človeški rod s teboj.
Pomagaj svojemu vernemu ljudstvu,
da se bo z iskrenim prizadevanjem in živo vero
pripravilo na prihodnje praznike.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

1. berilo
DAVID JE MAZILJEN ZA KRALJA NAD IZRAELOM
Berilo iz 1. Samuelove knjige (1 Sam 16,1.6-7.10-13)
Tiste dni je Gospod rekel Sámuelu: »Napolni svoj rog z oljem in pojdi! Pošiljam te k
Bêtlehemcu Jéseju, kajti med njegovimi sinovi sem si izbral kralja.« Ko so prišli v
Bêtlehem in je zagledal Eliába, si je rekel: »Gotovo je tu pred Gospodom njegov
maziljenec.« Gospod pa je rekel Sámuelu: »Ne glej na njegov videz ne na njegovo
visoko postavo, kajti odklônil sem ga. Zares, Gospod ne vidi, kakor vidi človek. Človek
namreč vidi, kar je pred očmi, Gospod pa vidi v srce.« Jése je pripêljal sedem svojih
sinov pred Samuela. Samuel pa je rekel Jéseju: »Teh Gospod ni izvôlil.«
Potem je Samuel rekel Jéseju: »So to vsi mladeniči?« Jése je rekel: »Ostal je še
najmlajši. Glej, ta pase drobnico.« Samuel je rekel Jéseju: »Pošlji ponj in naj
ga pripeljejo, kajti ne sedemo za mizo, dokler ne pride sem!« Poslal je ponj in ga dal
pripeljati. Bil je rdečkast, lepih oči in prijeten na pogled. Gospod je rekel:
»Vstani, mazili ga, kajti ta je!« Samuel je vzel rog z oljem in ga mazilil sredi njegovih
bratov. Od tega dne naprej je Gospodov duh napolnjeval Davida.
Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 23
ODPEV: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«
(Ps 23,1-6)
Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja.
ODPEV: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Vódi me po pravih stèzah zaradi svojega imena.
Tudi če bi hôdil po globeli smrtne sence,
se ne bojim hudega, ker si ti ob meni,
tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v tolažbo.
ODPEV: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«
Pred mano pogrinjaš mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo,
moja čaša je prepolna.
ODPEV: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«
Le dobrota in milina me bosta spremljali
vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši Gospodovi
vse dni življenja.
ODPEV: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

2. berilo
VSTANI OD MRTVIH IN RAZSVETLIL TE BO KRISTUS
Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 5,8-14)
Bratje in sestre, nekoč ste bili temà, zdaj pa ste luč v Gospodu. Živite kot otroci luči,
kajti sad luči je v vsakršni dobroti, pravičnosti in resnici. Preizkušajte, kaj je všeč
Gospodu! Ne sodelujte pri jalovih delih teme, marveč jih obsojajte. Kar namreč oni
počenjajo na skrivaj, je že omenjati sramotno. Vse, kar je obsodbe vredno, se razodeva
po lúči. Kajti vse, kar se razodeva, je luč. Zato je rečeno: »Prebúdi se, ki spiš, in vstani
od mrtvih in razsvétlil te bo Kristus.«
Poslušali smo Božjo besedo.

Evangelij
JN 8,12
VRSTICA PRED EVANGELIJEM
Jaz sem luč sveta, govori Gospod. Kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja.
JEZUS ODPRE OČI SLEPOROJENEMU
Iz svetega evangelija po Janezu (9,1-41 ali 9,1.6-9.13-17.34-38)
Tisti čas je šel Jezus iz templja in zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Njegovi
učenci so ga vprašali: »Učitelj, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep?«
Jezus je odgovóril: »Ni grešil ne on ne njegovi starši, ampak na njem naj se razodénejo
Božja dela. Dokler je dan, moramo opravljati dela tistega, ki me je poslal. Pride noč, ko
nihče ne more delati. Dokler sem na svetu, sem luč sveta.«

Ko je to izgovóril, je pljunil na tla in s slino narédil blato. Pomazal mu je z blatom oči
in mu rekel: »Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa!« (kar v prevodu pomeni Poslani).
Odšel je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl. Sosedje in tisti, ki so ga prej videli, da
je bil berač, so govorili: »Ali ni to tisti, ki je posedal in beračil?« Eni so govorili: »On
je,« medtem ko so drugi govorili: »Ne, podoben mu je.« Sam pa je govóril: »Jaz sem.«
Rekli so mu tedaj: »Kako so se ti torej oči odprle?« On pa je dejal: »Tisti človek, ki se
imenuje Jezus, je narédil blato, mi z njim pomazal oči in mi rekel: ›Pojdi v Síloo in se
umij‹.
Šel sem tja, se umil in spregledal.« Rekli so mu: »Kje je tisti?« Dejal jim je: »Ne vem.«
Človeka, ki je bil prej slep, so odvedli k farizejem. Tisti dan, ko je Jezus narédil blato in
mu odprl oči, je bila sobota. In farizeji so ga spet spraševali, kako je spregledal. Dejal
jim je: »Blata mi je dal na oči, nato sem se umil in vidim.« Nekateri izmed farizejev so
tedaj govorili: »Ta človek ni od Boga, ker ne spoštuje sobote.« Drugi pa so govorili:
»Kako bi grešnik mogel delati takšna znamenja?« In bil je razdor med njimi. Slepemu
so tedaj ponovno rekli: »Kaj praviš o njem, ker ti je odprl oči?« On pa je rekel: »Prerok
je.«
Judje niso hoteli verjeti, da je bil slep in da je spregledal, dokler niso poklicali staršev
tega, ki je spregledal. Vprašali so jih: »Je to vaš sin, o katerem pravite, da se je rodil
slep? Kako, da zdaj vidi?« Starši so odgovorili in rekli: »Veva, da je to najin sin in da
se je rodil slep; kako to, da zdaj vidi, pa ne veva, in kdo mu je odprl oči, mídva ne veva.
Njega vprašajte. Dovolj je star. Sam naj govori o sebi.« To so rekli njegovi starši, ker
so se bali Judov; Judje so namreč že sklenili, da bodo vsákogar, ki ga bo priznal za
Mesija, izobčili iz shodnice. Zato so njegovi starši rekli: ›Dovolj je star, njega
vprašajte‹. Tedaj so farizeji drugič poklicali človeka, ki je bil prej slep, in mu rekli:
»Daj čast Bogu! Mi vemo, da je ta človek grešnik.« On pa je odgovóril: »Če je grešnik,
ne vem. Eno pa vem, da sem bil slep in da zdaj vidim.« Tedaj so mu rekli: »Kaj ti
je storil? Kako ti je odprl oči?« Odgovóril jim je: »Povedal sem vam že, pa niste
poslušali. Čemu hočete znova slišati? Bi mar tudi vi radi postali njegovi učenci?«
In ozmerjali so ga in mu rekli: »Ti si njegov učenec, mi pa smo Mojzesovi učenci. Mi
vémo, da je Mojzesu govóril Bog; o tem pa ne vemo, od kod je.« Mož jim je odvrnil in
rekel: »To je res čudno, da ne véste, od kod je, meni pa je odprl oči. Vémo, da Bog
grešnikov ne usliši. Kdor pa Boga časti in spolnjuje njegovo voljo, téga usliši. Od
vekomaj se ni slišalo, da bi kdo od rojstva slepemu odprl oči. Če ta ne bi bil od Boga,
ne bi mógel ničesar storiti.« Odgovorili so in mu rekli: »Ves si rôjen v grehih, pa nas
boš učil?« In vrgli so ga ven.
Jezus je slišal, da so ga vrgli ven. Našel ga je in mu je rekel: »Veruješ v Sina
človekovega?« In ta je odgovóril ter rekel: »Kdo je to, Gospod, da bi veroval vanj?«
Jezus mu je rekel: »Videl si ga; ta, ki govori s teboj, ta je.« Tedaj je dejal: »Verujem,
Gospod,« in se je pred njim poklonil do tal. In Jezus je rekel: »Za sodbo sem prišel na
ta svet, da bi videli tisti, ki ne vidijo, in oslepeli tisti, ki vidijo.« To je slišalo nekaj
farizejev, ki so bili pri njem in so mu rekli: »Smo morda tudi mi slepi?« Jezus jim je
dejal: »Če bi bili slepi, bi ne imeli greha. Ker pa pravite: ›Vidimo‹, vaš greh ostane.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje
Bratje in sestre! Kristus je prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. Ponižno ga
prosímo, da bi lahko hodili v luči te Božje navzočnosti:
1. Ti, Gospod, si luč sveta, ki nas vodi iz teme v svetlobo, iz smrti v življenje; naj
zvesto hodimo za teboj in postanemo deležni tvojega odrešenja.
2. Ti, Gospod, si sleporojenemu odprl oči; razsvetljuj voditelje narodov, da nas
bodo vodili po poti miru in reda.
3. Ti, Gospod, si nas pri krstu naredil za ude tvojega skrivnostnega telesa; naj
hodimo za teboj, da bomo deležni tvoje luči.
4. Ti, Gospod, bodi notranja luč vsem, ki s telesnimi očmi ne morejo zaznavati
vidnega sveta, nas pa navdušuj za dela ljubezni.
5. Ti, Gospod, si prišel, da bi imeli življenje; sprejmi v večno slavo naše rajne, ki so
v življenju hrepeneli po tvoji luči.
6. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!
Gospod Jezus! Ustvarjeni smo za luč. Pomagaj nam, da bomo živeli v resnici in iskali
svetlobo, v kateri živiš in kraljuješ vekomaj. Amen
MISLI OB EVANGELIJU DANAŠNJE NEDELJE
Jn 9,1–41

VZNEMIRJEVALEC VESTI
Jezus ozdravlja na sobotni dan. Njegove posledice opisuje tudi današnji evangelij. Ali se Jezus temu ni mogel izogniti? Kaj pa, če je
tako ravnal namerno? Najbrž bo veljalo to slednje.
Jezus je namreč dobro poznal voditelje svojega naroda. Videl je njihovo zaverovanost v predpise, ki so jih razlagali z dlakocepsko
natančnostjo. Njihova zaljubljenost v lastni prav ni trpela nobenih oporekanj. S sklicevanjem na Abrahama, Mojzesa in preroke so
pokrivali lastno notranjo praznino. Gorečnost, ki so jo kazali za Boga, za ljudi in za postavo, je bila v resnici gorečnost zase. Če bi jim
bilo do človeka, bi se veselili s sleporojenim, ko je spregledal. Če bi jim bilo do Boga, bi se mu zahvaljevali, da je poslal ljudstvu
čudodelnika. Če bi jim šlo za postavo, bi razlagali njeno osvobajajočo moč.
Vsega tega v njih ni bilo. Jezus jih je hotel ozdraviti njihove zaslepljenosti. Omajati je hotel trdnost njihovega prepričanja, vsejati dvome
v njihov prav, jih privesti do razmišljanja o njihovem ravnanju ter jih tako privesti do resnice, ki naj bi jih osvobodila. V Janezovem
evangeliju skoraj ni strani, iz katere ne bi razbrali tega Jezusovega prizadevanja. Vemo, da ga je to pripeljalo na Kalvarijo. A prav
Kalvarija je postala njegov najmočnejši, najglasnejši izziv, ki ni veljal le Judom, temveč je sčasoma postal izziv veljakom vsega sveta.
Jezus je postal največji vznemirjevalec človeške vesti. Tistih, ki sebe postavljajo na mesto Boga in svoje zakone namesto Božjih.
Tak izziv naj bi bili kristjani današnjemu svetu. Manj naj bi se ukvarjali sami s seboj, manj naj bi sestankovali in razpravljali, več časa in
moči pa naj bi porabili za to, da bi bili izziv, vznemirjevalci vesti. Povsod, kjer predpisi dušijo osebno svobodo, kjer mir in pravičnost
trpita nasilje, kjer je zapostavljen človek, pa četudi v lastnih vrstah. Izziv, ki ne da miru, ki sili k razmišljanju. Pa čeprav pripravlja novo
Kalvarijo.
Po: Beseda da Besedo

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

NEKAJ MOŽNOSTI ZA NAVZOČNOST PRI SVETI MAŠI
(vsaj na daljavo):
Radio Ognjišče – vsak dan ob 19. uri, ob nedeljah pa ob 10. uri.
TV Slovenija na 2. programu – ob nedeljah ob 10. uri.
TV Exodus – vsak dan ob 6., 12. in 18. uri, ob nedeljah ob 8.30.
Nova 24TV – vsak dan ob 7. uri prenos papeževe maše iz Vatikana.
Vsak dan lahko prebiramo in premišljujemo božjo besedo iz maše – na spletni strani
www.hozana.si.
Založba Družine je v času izrednih razmer omogočila brezplačen dostop do revije
Magnificat na naslovu www.druzina.si.

PREDLOG IN SPODBUDA ZA VEROUČENCE
Lepo in prav bi bilo, če bi veroučenci s pomočjo staršev sproti obdelovali poglavja
iz svojih veroučnih učbenikov in tudi delali naloge.
Sedanje stanje zaradi virusa bo verjetno trajalo še dolgo.

****************************************************************
Ne vem, koliko naših faranov spremlja ta internetna oznanila. Prosim tiste, ki jih
prebirate, da to, kolikor vam je mogoče, posredujete tudi svojim sorodnikom,
znancem, prijateljem …
Lahko mi svoja vprašanja, razmišljanja, predloge itd. posredujete tudi na e-mail:
janko.cigala@siol.net.

Vabilo k molitvi v času epidemije koronavirusa COVID-9
V času epidemije škofje vabijo vse duhovnike, redovnike, redovnice in vernike, da
molijo naslednjo molitev:
Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas

(Opomba: Sveti Rok je upodobljen v pernovski cerkvi na steni stranske kapele desno
od oltarja sv. Antona. Torej imamo tudi v naši župniji zavetnika zoper kužne bolezni.)

POVABIM VAS, DA SE VSAK DAN OB VEČERNEM ZVONJENJU VSI
SPOMNIMO DRUG DRUGEGA S TO ALI KAKŠNO DRUGO MOLITVIJO.
(Od naslednje nedelje, 29. marca, bo večerno zvonjenje ob 20. uri.)
Naročniki lahko dobite Družino ob sobotah dopoldne (najbolje med 9. in 10. uro).
Bog vas blagoslovi in bodite pozdravljeni !

Janko, župnik

