ŽUPNIJE GALICIJA
23. januar 2022

NEDELJA

3. MED LETOM – nedelja Božje besede

23.01.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Janka Doler
10.00 za 2 rajna Franca in Ano Arnšek ter Anico Golavšek, obl.

Ponedeljek

Frančišek Saleški

24.01.

18.00 za +Bojana Bibič in ostale Krivčeve, obl.

Torek

Spreobrnitev ap. Pavla – Sklep ekumenske osmine

25.01.

18.00 za +Moniko Drev in duše v vicah

Sreda

Timotej in Tit

26.01.

18.00 za +Ivico Videnšek, obl.

Četrtek

Angela Merici

27.01.

8.00

Petek

Tomaž Akvinski

28.01.

18.00 za +Jožefo in Alojza Podlesnik

Sobota

Konstancij

29.01.

8.00

NEDELJA

4. MED LETOM

30.01.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za oba rajna Jožeta Pečnik
10.00 za +Emico Šuperger, obl.

na Pernovem za +Avgusta in Amalijo
ter rodbini Pečnik in Štamol

za +Franca Šmarčan, obl.

3. NEDELJA MED LETOM
- nedelja Božje besede

EVANGELIJ
Pismo se izpolnjuje na Jezusu
Iz svetega evangelija po Luku
Ker so že mnogi poskušali urediti poročilo o dogodkih, ki so se zgodili med nami,
kakor so nam jih sporočili tisti, ki so bili od začetka očividci in služabniki besede, sem
sklenil tudi jaz, ko sem vse od začetka natančno poizvedel, tebi, spoštovani Teófil, vse
po vrsti popisati, da spoznaš zanesljivost naukov, o katerih si bil poučen. Tisti čas se je
Jezus v môči Duha vrnil v Galilejo in glas o njem se je razširil po vsej okolici. Učil je
po njihovih shodnicah in vsi so ga slavili. Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto
je po svoji navadi šel v shodnico. Vstal je, da bi bral, in podali so mu zvitek preroka
Izaija. Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano: ›Duh Gospodov je nad
menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, naj oznanim
jetnikom prostost in slepim, da spregledajo, da zatirane pustim na svobodo, da oznanim
leto Gospodove milosti.‹ Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sédel. Oči vseh v
shodnici so bile uprte vanj. In začel jim je govoriti: »Danes se je to Pismo izpolnilo
tako, kakor ste slišali.«

Lk 1,1–4 ;4,14–21

POSTAVA PO MERI SRCA
Pred kar nekaj leti je p. Miha Žužek ob odlomku Nehemijeve knjige, ki smo ga slišali kot
prvo berilo, pogumno dejal: »Tudi mi živimo v težkih časih. Smo sicer še na svoji zemlji in v
svoji deželi, toda duhovno izgnanstvo je vedno ostrejše. Podira se svet vrednot. Še pred nekaj
desetletji se je vsaj na splošno vedelo, kaj je prav in kaj ni, kaj se mora in kaj se ne sme.
Danes si komaj kdo še upa povedati, kaj se mu zdi prav in kaj narobe. (V teh časih se to kaže
tudi v boju zoper corona virus. S. Č.) Vsekakor pa je odgovor na to, kaj je prav in kaj narobe,
odvisen od tega, kam hočemo priti. Kar nas vodi k cilju, je prav. Cilj daje smisel življenju.
Cilj in smisel – to je vrhovna vrednota, ob kateri se merijo vse druge.«
Stari katekizem z vprašanji in odgovori je mnogim rodovom Slovencev v dobi pred
»ideološko sužnostjo« posredoval versko znanje. V njem takoj na začetku naletimo na
vprašanje »Čemu smo na svetu?«, ki mu sledi odgovor: »Na svetu smo zato, da bi živeli po
Božji volji in se zveličali.« Preroki vabljivega, toda varljivega humanizma, so že pred veki
začeli oznanjati, v našem času pa že na vse grlo razglašajo: »Na svetu smo zato, da sami sebe
uresničimo in se otresemo vsakega gospodovanja nad seboj. Le tako bomo ustvarili raj na
zemlji. Ne potrebujemo nobenega Boga, ki je človekov tekmec in duši njegovo svobodo!« Ti
samozvani preroki so bili že večkrat postavljeni na laž, a žal jim kljub temu še vedno mnogi
verjamejo.
Veliko bolj po meri resničnega človeka, ustvarjenega po Božji podobi, a zaradi greha, usodno
ranjenega, je beseda večno zanesljivega Preroka: »Gospodov duh je nad menoj … Poslal
me je, da oznanim blagovest ubogim, da naznanim jetnikom oproščenje in slepim
pogled, da izpustim zatirane v prostost in oznanim leto Božjega usmiljenja.«
Te besede so prepričljive predvsem zato, ker ne visijo v zraku, ampak na križu, oltarju
ljubezni do konca, drevesu življenja in večnega upanja.
Po: S. Čuk, Misli srca

Dobri Bog,
Danes, ko obhajamo nedeljo Božje besede, bi se ti radi
zahvalili za vse, ki so jo zapisali v knjigo vseh knjig, pa
tudi za vse, ki jo še danes širijo med nas.
Naj moč Svetega Duha, ki deluje po njej, v naša
življenja prinaša upanje in zaupanje. Naj bomo tudi mi
dejavni pričevalci te Besede v našem vsakdanu. Naj jo
vsakdo, ki se srečuje z nami, v naših dejanjih in načinu življenja prepozna.
Vzpodbujaj mlade, da začutijo moč, ki se skriva v Svetem pismu. V družinah pa ob
svoji živi Besedi zberi člane, kakor so se v tvojih časih zbirali pismouki v shodnici. Naj
bo Sveto pismo knjiga, iz katere bomo sleherni dan črpali moč in vzpodbude, da
postajamo vse bolj tvoji.
Amen.
AK

Spoštovani farani župnije Galicija !

Vsak dan slišimo, da se virus covid-19 zadnji čas širi z izredno naglico. Državni ukrepi
niso tako strogi kot pri prvem in drugem valu, je pa prav, da se varujemo sami – sebe in
druge. Zato sem sklenil, da v letošnjem januarju ne bom več hodil od hiše do hiše za
blagoslove družin, tako kot prejšnja leta. Rad pa bom obiskal tiste, ki me bodo sami
povabili. Ni nujno, da je to prav v januarju, lahko tudi še pozneje. Kolikor vem, so se
tako odločili tudi župniki v drugih župnijah, kjer imajo ta običaj.
Kdor želi obisk in blagoslov, naj me pokliče na številko 041 556 751, da se bomo
dogovorili za čas obiska.
Vsem želim zdravje in vse dobro in vas lepo pozdravljam!
Janko, župnik

