ŽUPNIJE GALICIJA
22. maj 2022

NEDELJA

6. VELIKONOČNA

22.05.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Jožico Siter, 30. dan
10.00 za +Ivana in Ivanko Lesjak, obl.

Ponedeljek

PROŠNJI DAN

23.05.

9.00 na Gori za +Zofijo Novak
19.00 za +Jožeta Podpečan, obl.

Torek

PROŠNJI DAN – Marija, Pomočnica kristjanov

24.05.

8.00 na Pernovem za +Štefko Humski
19.00 za +Alojza in Jožefo Podlesnik

Sreda

PROŠNJI DAN

25.05.

19.00 za +Ivico, Geliko in Ivana Videnšek

Četrtek

GOSPODOV VNEBOHOD

26.05.

17.30 na Pernovem za +Frančiško in Franca Glušič, obl.
19.00 za +Antonijo in Rudija Verdel

Petek

ZAČETEK DEVETDNEVNICE PRED BIRMO
Alojzij Grozde, mučenec

27.05.

19.00 za +Marijo Ograjenšek

Sobota

Avguštin

28.05.

19.00 za +Jožefa in Štefko Krajnc

NEDELJA

7. VELIKONOČNA

29.05.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Ano in 2 Jožeta Štefančič ter Hriberškove, obl.
10.00 za +Ferdinanda Novak, obl.

6. velikonočna nedelja

EVANGELIJ
Sveti Duh nas uči evangelij
Iz svetega evangelija po Janezu
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in
moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne
drži mojih besed; in beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal. To
sem vam povedal, dokler sem še med vami. Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal
v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Mir vam
zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se
ne vznemirja in ne plaší. Slišali ste, da sem vam rekel: ›Odhajam in pridem k vam.‹ Če
bi me ljubili, bi se razveselili, da grem k Očetu, saj je Oče večji od mene. In zdaj sem
vam povedal, preden se zgodí, da boste verovali, ko se zgodí.

Jn 14,23–29

SVOJ MIR VAM DAJEM
V današnjem evangeliju nam Jezus govori: »Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne
dajem vam ga, kakor ga daje svet.« To je govoril apostolom pri zadnji večerji, besede pa
veljajo tudi nam. Mir, ki nam ga daje Kristus, je drugačen od miru, ki ga more dati svet.
Kristus daje mir srca, mir vesti, ki je nič ne teži. Ta mir je dejansko temelj vsakega drugega
miru. Če smo ga zaradi svoje samovolje in sebičnosti izgubili, ga lahko dobimo nazaj v
zakramentu sprave, ki je Jezusov velikonočni dar. Če spoved pravilno razumemo in
cenimo, smo gotovo že izkusili, kakšen mir se naseli v človekovi duši, ko Božjemu
usmiljenju zaupamo breme svoje krivde in zadolženosti.
Cerkev, kot posrednica Kristusovega miru, pri vsaki maši kliče k Bogu, naj nas obdari z
notranjim mirom, mirom srca. Kjer ga ni, človek nima obstanka. O Kajnu, prvem
bratomorilcu, Sveto pismo pravi, da je brez miru begal iz kraja v kraj. Ljudje sedanjega
časa skušajo svoj nemir zadušiti s hrupom, z naglico, da se jim ni treba srečevati s seboj in
z Bogom, ki se oglaša na dnu srca.
Pri vsaki sveti maši s priznanjem svojih grehov in kesanjem prosimo Boga, naj nam podeli
svoj mir. Po molitvi očenaša se k nebeškemu Očetu obračamo s prošnjo: »Podari nam mir v
naših dneh; usmiljeno pomagaj, da bomo vedno živeli brez greha, in varuj nas vsakega
nemira…«
Mir lahko gradimo le, če je v nas Sveti Duh – duh ljubezni, obzirnosti, dobrote,
potrpežljivosti in odpuščanja. Pozdrav »Pojdite v miru!« na koncu svete maše je dejansko
naročilo: pojdimo v življenje kot glasniki Božjega miru, kot graditelji miru. Stavba miru je
kot vse druge stavbe zgrajena iz posameznih opek. Te opeke so drobna dejanja vsakdanjega
premagovanja. Izvirajo iz našega srca. Če v njem ustvarimo mir, se bo ta naselil tudi med
ljudi okrog nas.
Po: S. Čuk, Misli srca

POMEMBNI DOGODKI V ČASU DO BIRME:
ČETRTEK (26. maj):
Možnost spovedi za starše in botre ob 18.00. – Spoveduje g. Tone Šeruga.
Začetek devetdnevnice – pri maši ob 19.00.
Pred mašo (ob 18.00) srečanje birmancev s kapucinom, bratom Jurijem.
ČETRTEK (2. junij):
Srečanje z birmovalcem v cerkvi – za birmance, starše in botre – ob 18.00.
Maša ob 19.00.
SOBOTA (4. junij ob 10.00): SLOVESNOST SVETE BIRME.
NEDELJA (5. junij ob 10.00): SLOVESNOST PRVEGA SV. OBHAJILA.

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

*
V soboto, 28.5., ob 18.30 bodo naši pevci Mešanega cerkvenega in
otroškega pevskega zbora z instrumentalisti sodelovali pri sveti maši v
cerkvi sv. Nikolaja v Žalcu.
*
Petrovška Mati božja vabi v nedeljo, 29. maja, ob 10. uri na romanje
bolnikov, invalidov in starejših. Med mašo bo možno prejeti bolniško
maziljenje. Po maši bo zakuska na ploščadi Petrovške bazilike. Voditelj
romanja bo bolniški duhovnik g. Miro Šlibar.
Lepo prosimo, da pripeljite vse tiste, ki ne morejo več sami v cerkev na
romanje k Petrovški Mariji!
*
Vabljeni tudi na 54. narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših
na Brezje, ki bo v soboto, 18. junija. Romarska maša bo ob 10.00
na trgu pred baziliko.

