ŽUPNIJE GALICIJA
23. oktober 2022

NEDELJA

30. MED LETOM – MISIJONSKA

23.10.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Dušana Pečnik
10.00 za +Franca in Silvo Pečnik, obl.

Ponedeljek

Anton Marija Claret

24.10.

19.00 za r. Podgorškove, Martina in Marijo Novak
ter Štefana Centrih

Torek

Darinka – Dan suverenosti

25.10.

19.00 za +Franca Stopar, obl.

Sreda

Lucijan in Marcijan

26.10.

19.00 za +Marijo in Blaža Verdel, obl.

Četrtek

Sabina

27.10.

8.00

Petek

Simon in Juda Tadej, apostola

28.10.

19.00 za +Antonijo Podpečan

Sobota

Mihael Rua

29.10.

8.00

NEDELJA

31. MED LETOM – ŽEGNANJSKA

30.10.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Franca Tkavc, obl.
10.00 za rajne Vengust it Hramš

na Pernovem za +Franca Zupanc, obl.

za +Angelo in Jakoba Ograjšek, obl.

30. NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA

EVANGELIJ
Bog odpušča skesanemu grešniku
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 18,9-14)
Tisti čas je Jezus nekaterim, ki so bili prepričani, da so pravični, in so zaničevali druge,
povedal tole priliko: »Dva človeka sta šla v tempelj molit: eden je bil farizej, drugi
cestninar. Farizej se je postavil in pri sebi molil takóle: ›Bog, zahvaljujem se ti, da
nisem kakor drugi ljudje: grabežljivci, krivičniki, prešuštniki ali tudi kakor ta cestninar.
Postim se dvakrat na teden in desetino dajem od vsega, kar dobim.‹ Cestninar pa je stal
daleč proč in še oči ni hôtel dvigniti proti nebu, ampak se je tolkel po prsih in govóril:
›Bog, bodi milostljiv meni grešniku!‹ Povem vam, ta je šel opravičen domov, oni pa ne;
kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.«

Lk 19,1–10

KOMU SEM PODOBEN?
»Samoprevara je v nekem pogledu večje zlo kot greh. Spreobrnitev lahko zabriše greh, ovira temu
pa je zaslepljenost. Pravega farizeja ne poboljšaš.« Tako je o »svetem možu« iz današnjega
evangelija zapisal nemški bogoslovni profesor Janez Krstnik Hirscher. Drugo ime za farizeja je
hinavec, licemerec, svetohlinec, človek z dvema obrazoma. Eden – brez gube in madeža – je za
javnost, drugi, ki ga skrbno skriva, pa je njegov pravi obraz. Tega gotovo pozna Bog, najbrž pa tudi
tisti, ki živijo ob njem.
V današnjem evangeliju si nasproti stojita dva moža – farizej in cestninar – ki sta prišla molit v
jeruzalemski tempelj. Prvi je pripadnik stranke najbolj pravovernih Judov, ki so do potankosti poznali
vsa določila Mojzesove postave in jih tudi izpolnjevali. Cestninar pa je eden nižjih davčnih
uradnikov, ki so na mitnicah pobirali pristojbine za ceste in mostove. Pri ljudeh so bili osovraženi,
ker so bili v službi rimskih okupatorjev, pa tudi zato, ker so pogosto bili sleparji. Za farizeje so bili
cestninarji najslabši med ljudstvom – drhaljo.
Farizej se ima za svetega in na to svojo svetost je silno ponosen. Pred Bogom se širokousti s
svojimi dobrimi deli. V besedah še nekako priznava, da ni dober sam od sebe, zato pravi: »Bog,
zahvalim te.« Vendar pa svoje zasluge razklada pred Bogom kot kramar svoje blago. Boga nič ne
prosi, kakor da ničesar ne potrebuje. Povsem drugače se obnaša cestninar. V svoji kratki molitvi se
sklicuje na Božje usmiljenje. Išče odpuščanje grehov pri Bogu, ker ve, da bo obogatel, če bo s
kesanjem in z iskreno ponižnostjo izpraznil svoje srce. Potem bo v njem spet prostor za Boga in za
ljudi.
»Dva človeka sta se vračala iz templja: farizej in cestninar,« razmišlja ob evangeliju pater Lojze
Bratina. »Farizej se je vračal takšen, kakršen je prišel. Drugače pa cestninar: prišel je slaboten,
vrača se okrepljen; prišel je ubog, vrača se obdarjen; prišel je duševno omajan, vrača se
ozdravljen.« Bistveno vprašanje pri tem pa je: kakšen se danes vračam jaz iz našega templja, iz
naše cerkve.
Po: S. Čuk, Misli srca

NAŠ VSAKDANJI MISIJON
Na današnjo misijonsko nedeljo še posebej molimo za misijonske poklice. Prav bo tudi,
da se zavemo – vsi smo misijonarji, odgovorni za svoje brate in sestre. Danes se
moramo svojega misijonskega poklica zavedati še veliko bolj, saj so razmere, v katerih
živimo naš vsakdan, precej podobne misijonskim. V koncilskem odloku o misijonski
dejavnosti Cerkve beremo: »Kristjani, naj živijo kjerkoli, morajo z življenjskim
zgledom in s pričevanjem besede tako razodevati novega človeka, ki so ga oblekli s
krstom, in moč Svetega Duha, ki jih je okrepil z birmo, da bodo drugi ljudje videli
njihova dobra dela in slavili Očeta ter popolneje dojemali resnični smisel našega
življenja in vseobsegajočo vez človeškega občestva.«
Moj misijon je med ljudmi, s katerimi živim, pa so morda od Boga oddaljeni, ne samo
med črnci v daljni Afriki!
Po: S. Čuk

