ŽUPNIJE GALICIJA
23. julij 2017

NEDELJA

16. MED LETOM – LEPA NEDELJA V GALICIJI

23.07.

ob 7h za farane
ob 10h procesija in maša
za +Jakoba Ograjšek in Šteknečanove starše
za +Jakoba Doler

Ponedeljek

Krištof

24.07.

ob 19h za oba rajna Stanislava Cvikl, obl.

Torek

JAKOB Starejši, apostol

25.07.

ob 7h

Sreda

Joahim in Ana, starši Device Marije

26.07.

ob 7h

Četrtek

Gorazd in Kliment

27.07.

ob 19h (!) na Pernovem za +Ano, Jožeta in Antona Veber

Petek

Viktor

28.07.

ob 19h za +Avgusta in Frančiško Čretnik, obl.

Sobota

Marta

29.07.

ob 7h

NEDELJA

17. MED LETOM

30.07 .

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Rozalijo in Jožeta Ašenberger
ob 10h za +Toneta Grobelnik, obl., ter družini Grobelnik in Verdel

za +Konrada Kugler
za +Emo Šuperger

za +Ivana Potočnik, obl.

OB 16. NEDELJI MED LETOM
Rekel je:
»Nikar, da pobiráje ljuljko
ne porujete z njo
morda tudi pšenice.
Pustite, naj oboje
raste do žetve;
in ob času žetve
porečem žanjcem:
‘Poberite najprej ljuljko
in jo povežite v snope,
da se sežge,
pšenico pa spravite
v mojo žitnico.‘«
(Mt 13,29–30)

Mt 13,24–43

DO KDAJ? DO KOD? KOLIKO?
Sedaj, ko so učitelji in kateheti nekoliko na dopustu, jih lahko malo podražimo. Otrok se pri julijskih in
avgustovskih nedeljskih mašah najde bolj malo. Če že kakšnega vidiš, se te lahko prime hudobna misel, če ni
morda zašel. No, pa si predstavljajte, da ste učitelj, vaši učenci pa nič ne znajo. Ali pa, da ste katehet, pa vaših
otrok ne bo k bogoslužju, ki – za razliko od verouka – nekaj POMENI in PREDSTAVLJA za kristjanovo
duhovno življenje. Verjetno se ne bi dobro počutili, kakor se ne počutijo dobro prenekateri kateheti. Morda bi
bilo dobro, da rečemo, da jih boli. Upam, da jih boli! Zato, ker te reči pač niso tako preproste.
Bolj kot si sedaj predstavljamo, nam je lahko v pomoč sejalec. Kateri že? Ja, tisti vendar, ki nam je dve nedelji
spregovoril o svojem Božjem delu. O delu, ki ga tolikokrat ne razumemo. Mi bi njivo drugače gnojili in
prekopavali, vinograd na drug način obrezovali in škropili, plevel populili, da bi se pokazal sad našega truda,
on pa … Sejalec nam je res nekoliko nerazumljiv. Ima čisto drugačne, za nas zastarele metode. On zrnje trosi.
Z največjim veseljem seje po njivi, ne da bi se menil, kam bo seme padlo. Med trnje, na kamen ali ob pot, ali
pa na rodovitno zemljo, kamor spada. On že ve, da je tako dobro, in če je seme Božja beseda, sejalec pa Bog
sam, potem ne sme biti dvomov. Ali pa, ko nam je nedavno, v nedeljo predstavil žetev. Ljulko bi potrgali že
zdavnaj, vem, pa nas Gospodar opozori, da bi se lahko naredila škoda tudi na žitu. Kar počakajte! Ko bo pa
žetev, bomo ločili dobro od slabega. Takrat bo hudo za plevel!
Sejalec naj bo vsak učitelj! Koliko bolj tisti, ki uči svete stvari. Mar naj obupa? Mar naj zaradi slabe letine
naslednje leto nič več ne seje in sadi? Dobro ve, da bo lačen, če ne bo spet poskusil. Ne neha oznanjati, kljub
temu da marsikatera beseda in seme padeta na povsem gluha ušesa. Na koncu tudi ves izkupiček ne bo
stoteren, a tudi če se samo trideseteren, ni nič manj vreden. Še bolj, ker je bilo verjetno truda še več, in če so bili
pogoji slabi, je še dobro, da je sploh kaj rodilo.
Po: http://radio.ognjisce.si/sl/156/komentarji/14402/

OB LEPI NEDELJI V GALICIJI ČASTIMO ZAVETNIKA
ŽUPNIJSKE CERKVE IN ŽUPNIJE,
SVETEGA JAKOBA STAREJŠEGA, APOSTOLA

Sveti apostol Jakob Starejši, umrl kot mučenec leta 44, goduje 25. julija

Katedrala v mestu Santiago de Kompostela (pokrajina Galicija v Španiji),
kjer je grob apostola Jakoba

