ŽUPNIJE GALICIJA
24. februar 2019

NEDELJA

7. MED LETOM

24.02.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Jožeta in Marijo Pečnik
10.00 za +Justino in Jožeta Veber ter Janeza Pohole, obl.

Ponedeljek

Valburga

25.02.

18.00 za +Marjano Podvršnik

Torek

Aleksander (Branko)

26.02.

7.00

Sreda

Gabrijel

27.02.

7.00

Četrtek

Roman

28.02.

8.00 na Pernovem za +Rudija in Marjetko Vrčkovnik, obl.

Petek

prvi petek

01.03

18.00 za +Jakoba in Justino Doler, obl.

Sobota

prva sobota

02.03.

7.00

NEDELJA

8. MED LETOM – SV. KUNIGUNDA

03.03.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Julijano Reher, obl.
11.00 na Gori za starše Podvršnik in sorodnike

za +Marijo Ograjenšek
za +Franca Cvikl

za +Jožeta in Marijo Podpečan, obl.

7. NEDELJA MED LETOM
Vi pa ljubíte svoje sovražnike.
Delajte dobro in posojajte,
ne da bi za to kaj pričakovali.
In vaše plačilo bo veliko
in boste sinovi Najvišjega,
kajti on je dober tudi do
nehvaležnih in hudobnih.
Bodite usmiljeni,
kakor je usmiljen tudi vaš Oče!
(Lk 6,20–22)

Dajajte in se vam bo dalo; dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero
vam bodo nasuli v naročje. S kakršno mero namreč merite, s takšno se
vam bo odmerilo. Lk 6,38
Vzemite prazen kozarec. Napolnite ga s pšeničnim zrnjem. Se vam zdi poln? Potlačite zrnje z roko. Ste
videli? Še je prostor. Dodajte pšenico.
»Tako. Zdaj ne gre notri nič več!«
Bomo videli. Močno potresite. Poglejte! Pšenica se je sesedla in kozarec ni več poln.
»Pa res!«
Dobro. Zdaj spet dodajte pšenico. Ne, ne samo polno do roba, ampak zvrhano, s kupčkom zrnja nad
robom.
Tako nam poplačuje Bog. Ne daje nam tega, kar je prav, ne škili od strani na tehtnico, kakor to počnejo
kakšni skopuški trgovci. Da in še navrže in nič ne varčuje.
V tolažbo nam je, da se Bog tako obnaša do nas.
Toda Bog ne ravna tako z nami, če ga prosimo v molitvah, če hodimo k maši in gremo k obhajilu, če
mu prižgemo kakšno lepo debelo svečo, če vsak mesec obiščemo kakšen romarski kraj, če se vpišemo
k skavtom ali se vključimo v kakšno gibanje, če smo člani župnijskega pastoralnega sveta. Z nami tako
ravna, če mi tako ravnamo z drugimi.
Če pa smo do drugih skopuški ali celo goljufamo pri merjenju ...
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj

*
DEKANIJSKA KARITAS PETROVČE prireja
23. tradicionalni DOBRODELNI KONCERT,
ki bo v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu.
Koncert bo v ponedeljek, 4. marca, ob 19.30.
Na koncertu bodo nastopili: M.J.A.V., KVARTET PUŠELJC,
VESELI SAVINJČANI, ANS. ŠEPET, SKUPINA DOMINIK,
ANS. NAVEZA, ANS. LIPOVŠEK, JAKOB ZAGOŽEN, EMA IN
TJAŠA LESJAK, ANS. ULTIMA, FS KOBULA KD PETROVČE.
Vstopnice (12 €) dobite v zakristiji ali v župnišču vsak dan po
maši.

