ŽUPNIJE GALICIJA
22. maj 2016

NEDELJA

SVETA TROJICA

22.05.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Martina Rednak, obl.
ob 10h za +Jožeta in Marijo Čretnik

Ponedeljek

Socerb

23.05.

ob 19h za +Ano Štefančič, obl.

Torek

Marija, Pomočnica kristjanov

24.05.

ob 19h za +Alojza in Jožefo Podlesnik

Sreda

Beda Častitljivi

25.05.

ob 19h za +Martina in Marijo Novak

Četrtek

SVETO REŠNJE TELO IN KRI

26.05.

ob 7h za farane
ob 17.30 na Pernovem za +Avgusta in Amalijo Pečnik, obl.
ob 19h za +Viktorja Kapitler

Petek

Alojzij Grozde

27.05.

ob 7h (!) za +Angelo Jovan

Sobota

German

28.05.

ob 7h (!) za +Jožeta in Štefko Krajnc

NEDELJA

9. MED LETOM

29.05.

ob 7h za farane – po maši procesija
ob 10h za +Martina Rotar

(darovala hčerka Marija)

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

MISLI OB NEDELJI SVETE TROJICE

Še mnogo
vam imam povedati,
a zdaj bi še ne mogli nositi.
Ko pa pride on,
Duh resnice, vas bo vodil
k popolni resnici;
ne bo namreč govoril
sam od sebe,
temveč bo govoril,
kar bo slišal,
in vam bo oznanjal
prihodnje reči.
(Jn 16,12–13)

Jn 16,12–15

OSVOBAJAJOČA RESNICA O BOGU
Slovenski teolog Anton Strle je zapisal: »Na paši – bilo mi je deset let – me je nekoč prevzela misel:
‘Kako bi bilo lepo, če bi Boga ne bilo! Kako bi bil človek svoboden!’ Čez nekaj trenutkov pa sem se
zavedel, kako strašno bogokletna je bila ta misel. Vse poznejše življenje pa me je jasno prepričevalo,
kako je prav nasprotno res: kako je prav Bog izvir resnične človekove svobode.«
»Ko človek zanika pravega Boga, poklekne pred devet malikov,« pravi ruski pisatelj Dostojevski.
Svobodo Božjega otroka zamenja za suženjstvo praznoverju (napovedovanju prihodnosti iz
horoskopov ali kart, bioenergetiki, raznim kozmologijam) ali malikom (sovraštvu, denarju, želji po
uživanju …). Ti maliki ga tako zasužnijo, da se jih zlepa ne more rešiti.
V današnjem evangeliju nam Kristus obljublja Duha resnice, ki nas bo »uvedel v vso resnico« (Jn
16,13). Resnica o Bogu in človeku je, da smo ljudje srečni, ko imamo Boga za Očeta, Sina za
Odrešenika, Svetega Duha pa za Vodnika in Posvečevalca, na kar nas spominja današnji praznik Svete
Trojice.
Prosimo Gospoda, naj nam pošlje svojega Svetega Duha, ki nas bo uvedel v »vso resnico« o Bogu in
bo v naša srca vlil »upanje na Božjo slavo« (Rim 5,2). Naj nam nakloni tako upanje, saj to »upanje ne
osramoti«.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

