
                  
                                                

                                 ŽUPNIJE GALICIJA        
                                                                      
                                                                      23. junij 2019
        
                    

NEDELJA 12. MED LETOM       

23.06. 7.00     za farane – po maši procesija
10.00   za +Ivana in Anico Grebovšek                  

Ponedeljek Rojstvo Janeza Krstnika – kres 

24.06.                12.15   pogrebna maša in pogreb +Ivanke Vipavc v Žalcu
19.00   za +Martina in Marijo Novak, obl. 

Torek Dan državnosti                                  

25.06.       7.00     za +Berto Pečnik in Angelo Štefančič, obl. 

Sreda Jožefmarija Escriva                          

26.06.                       7.00     za rajne Jovanove iz Železnega 

Četrtek Ema Krška                        

27.06.          8.00     na Pernovem   za +Viktorja Ledinek, obl. 

Petek SRCE JEZUSOVO                                                  

28.06 19.00   za +Jožico Nareks in Marjana Krušič 

Sobota Peter in Pavel, apostola        

29.06.         7.00     za +Franca Verdel 
8.30     na Pernovem  za +Olgo Firšt 
10.00   za +Zinko Vrhovnik, obl.                             

NEDELJA 13. MED LETOM       

30.06. 

 

7.00     za farane                                   
8.30     na Pernovem   za +Alojza Ježovnik in Alojzijo Krajnc 

10.00   za +Sonjo In Katarino Rožič, obl,             

              



                  
                     12. NEDELJA MED LETOM 

Lk 9,18–24

IN KDO JE ZATE JEZUS KRISTUS?

Mnogi ne vedo, da so bila o Jezusu povedana že vsa mnenja, od najglobljih do povprečnih, in vsi ugovori proti
njemu že neštetokrat zavrnjeni. Vsaka beseda Nove zaveze je bila že tisočkrat prerešetana in precejana. Med
besedili vseh časov in krajev so ravno svetopisemsko besedilo preučevali zdaleč največ in z neprimerljivo
zagrizenostjo. 
Že pri Jezusovih judovskih sodobnikih in rojakih so se mnenja o njem silno razhajala. Za ene je bil in je Božji
Sin, Maziljenec, Odrešenik, za druge pa navaden človek, samozvanec, slepar, prevratnik, hujskač, sanjač ali
celo obsedenec.  Po dvajsetih stoletjih se je pahljača mnenj samo še razširila: islam ga ima za preroka,
judovstvo za rabija (učitelja), neverujoči kvečjemu za humanista in učitelja morale, razne sekte in new age za
enega od poslancev iz onstranstva, enega izmed mnogih.
Zanimivo je, da je že Jezus svojim najožjim spremljevalcem postavil to izzivalno vprašanje: »Kaj pravijo
množice, kdo sem? In kaj vi pravite?« Izkazalo sej, da so prevladovali povsem zgrešeni pojmi o njem. Toda
nekdo je vedel za pravi odgovor – apostol Peter: »Ti si Mesija, Božji Maziljenec.« A do tega spoznanja se ni
sam dokopal. Bilo mu je dano od zgoraj.
Kje naj danes v zmešnjavi mnenj o tem skrivnostnem človeku najdemo pravi, trezen, utemeljen odgovor?
Vsakih nekaj let se pojavi nova teorija in za njo druga in tretja in … Katoličani in mnogi drugi kristjani
verujemo,  da tisti Peter,  ki je nekoč edini vedel za pravi odgovor,  še veno živi naprej v Cerkvi skozi
zgodovino. 
Italijanski spreobrnjenec Vittorio Messori, pisec še ene uspešnice o Jezusu, je zapisal: »Knjiga je ponavadi
monolog, piščev samogovor. Evangelij pa je razgovor, ki se ne končna nikoli. Kaj pa vi pravite, kdo sem?
Tako še vedno vprašuje in bo vedno spraševala skrivnostna glavna oseba evangelija prav vsakega človeka.«

Po: TV Slovenija, Ozare, 1995

Vsem pa je rekel: 
»Če hoče kdo iti za menoj, 

naj se odpove sebi 
in vzame vsak dan svoj križ 

ter hodi za menoj. 
Kdor namreč hoče 

svoje življenje rešiti, 
ga bo izgúbil; 
kdor pa izgubí 

svoje življenje zaradi mene, 
ga bo rešil.«

(Lk 9,23–24)



* Župnija Celje-sv. Jožef vabi na kresovanje ob dnevu državnosti s Prifarskimi 
muzikanti v ponedeljek, 24. junija s sveto mašo za domovino ob 18.30 in slovesno 
akademijo ob 21.00. Slavnostni govornik bo   g. Vladimir Ljubek, podžupan Mestne 
občine Celje. Poleg Prifarskih muzikantov sodelujejo še Pihalna Godba Svetina, 
Župnijski zbor Celje-sv. Jožef, dekliška skupina Jožefinke, Zbor zaposlenih Doma sv. 
Jožef in Fantje z Jožefovega hriba. 
Vstop prost - vabljeni!

Znamenje  krščanstva  ni  veličastna
cerkev ali katedrala z zlatimi oboki in
srebrnim  okrasjem,  z  vzvišeno
liturgijo in lepo glasbo.
Znamenje  krščanstva  je  nemoč,
majhnost, ranljivost, in še vedno križ,
na  katerem  človek  dan  za  dnem,
kapljico za kapljico tiho daruje svoje
življenje.
Znamenje krščanstva je torej povsod,
kjer se ljudje  zavestno postavijo na
stran  revnih  in  nemočnih  in
nesebično  delijo  skrbi  z  ljudmi  v
stiski.  Je  povsod,  kjer  je  vidna
ljubezen,  opazna  in  otipljiva  na
človeškem  telesu,  v  toplini  srca,
kretnjah rok in nog,  v poslušanju in
pogovoru in v lesku oči.
Znamenje krščanstva je sprejemanje
lastnega križa v vsakdanje življenje in
udejanjanje  Kristusove  ljubezni  po
nas.

https://www.google.si/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fradio.ognjisce.si%2Fget_img%3FNrImage%3D1%26NrArticle%3D28695&imgrefurl=http%3A%2F%2Fradio.ognjisce.si%2Fsl%2F209%2Futrip%2F28695%2F&docid=bK0iXMMl1SRZ8M&tbnid=Hm7kRYXIyqe0RM%3A&vet=12ahUKEwi84tuetP3iAhVIlIsKHY8lCY04ZBAzKFQwVHoECAEQVQ..i&w=640&h=360&bih=670&biw=1536&q=pomagati%20drugim&ved=2ahUKEwi84tuetP3iAhVIlIsKHY8lCY04ZBAzKFQwVHoECAEQVQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.si/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fstenske-nalepke.si%2F107-336-large%2Fparsley-vzorec-1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fstenske-nalepke.si%2Fcvetlicne-dekoracije%2F107-parsley-vzorec-1.html&docid=DjXn9YPLIaxKpM&tbnid=BkzjB8XvCmErxM%3A&vet=10ahUKEwiS447HwMHcAhUkxaYKHd4GBsYQMwhsKDUwNQ..i&w=300&h=300&bih=670&biw=1536&q=vzorci&ved=0ahUKEwiS447HwMHcAhUkxaYKHd4GBsYQMwhsKDUwNQ&iact=mrc&uact=8
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