ŽUPNIJE GALICIJA
24. avgust 2014

NEDELJA

21. MED LETOM

24.08.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Mirana Grobelnik
ob 10h za r. Žolnirjeve, obl., ter Danija in Ivana Kugler

Ponedeljek

Ludvik

25.08.

ob 19h za +Marico Križanič, pogrebna

Torek

Ivana

26.08.

ob 7h

Sreda

Monika

27.08.

ob 7h

Četrtek

Avguštin

28.08.

ob 8h

Petek

Mučeništvo Janeza Krstnika

29.08.

ob 19h za +Urško Hrovat

Sobota

Feliks (Srečko)

30.08.

ob 7h

NEDELJA

22. MED LETOM

31.08.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Branka Pečnik, obl.
ob 10h za +Janeza, Ivana in Marijo Vetrih, obl.

za +Pepija Verdel
za +Julijano Puklek
na Pernovem za +Janeza Siter

za +Ivanko Žolnir

OB EVANGELIJU 21. NEDELJE MED LETOM
Pa tudi jaz tebi povem:
Ti si Peter (Skala) in na
to
skalo bom sezidal
svojo Cerkev in
peklenska vrata
je ne bodo premagala.
Dal ti bom ključe
nebeškega kraljestva,
in kar koli boš
zavezal na zemlji,
bo zavezano v nebesih;
in kar koli boš
razvezal na zemlji,
bo razvezano v
nebesih.«
(Mt 16,18–19)

Mt 16,13–20

TRDNOST JE OD BOGA
Apostol Peter v današnjem evangeliju (upam, da tudi v našem imenu) ponudi edini pravi
odgovor: »Ti si Kristus, sin živega Boga.« Dva tisoč let po tako temeljitem odgovoru pa ljudje
še vedno govorijo, kako je Kristus najboljši človek, prvi komunist, da je v sebi združeval
največ pozitivnih energij, da je bil guru … In to dva tisoč let po edino možnem pravem
odgovoru! Morda bo kdo vprašal, ali je sploh pomembno odgovoriti na zastavljeno vprašanje.
Pa je! To nam kaže tudi Petrov primer.
V tistem trenutku, ko apostol Peter prizna Kristusa za Božjega Sina, mu Kristus da
identiteto, mu pove, kdo je on: »Ti si Peter, Skala,« in mu zaupa poslanstvo: »In na to skalo
bom sezidal svojo Cerkev. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva«.
Danes številni ljudje ne vidijo smisla svojega življenja, ker nimajo prave podobe o sebi,
nimajo identitete (se je kdaj več govorilo o krizi identitete, kot se govori danes?!) in ne vedo,
kaj bi počeli v življenju. Kriza identitete rojeva krizo smisla bivanja. Ali ni v našem času tako
malo smisla, ker ne priznamo (D)drugega in ne priznamo Kristusa za Božjega Sina?
Nekateri se bojijo to storiti. Le zakaj?
Papež Benedikt XVI. je ob nastopu papeške službe dejal: »Kristus ničesar ne vzame, daje pa
vse. Kdor se mu daruje, dobi stoterno povrnjeno.« To lepo vidimo tudi pri apostolu Petru v
današnjem evangeliju. Kristus ne odvzema svobode, ampak daje smisel življenju. Kajti ko
dobi človek življenjsko poslanstvo, dobi tudi smisel bivanja. Največji in najvišji smisel
življenju pa daje Kristus, ker daje najvišje poslanstvo: sodelovati pri njegovem odrešenjskem
delu.
Apostol Peter je v veliki meri deležen tega poslanstva, saj bo vodil Cerkev. Peter pomeni
skala. Skala pa predstavlja trdnost, prava in resnična trdnost pa je v Bogu. On daje trdnost
našemu življenju in samo v njem najdemo moč in zavetje.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

*
Jan Grobelnik sporoča: V petek, 5. septembra, se bodo ob 18. uri spet
začele vaje za otroški pevski zbor.
*
O slovensko-hrvaškem romanju v Ludbreg pri Varaždinu smo že
govorili. Za mlade (srednješolci in dalje) iz dekanij Žalec in Braslovče je
prišla posebna ponudba. Vožnja z avtobusom bo zastonj, mladi pa dobijo v
Ludbregu tudi romarsko kosilo. Avtobus bo odpeljal iz Petrovč v soboto
(6.9.) ob 6. uri in se v popoldanskih urah vrnil v Petrovče. – Prijave čimprej:
p. Vanči, 041/437 - 145.
*
Naš faran Dani Golavšek iz Hramš je že dobrih šest let v
minoritskem samostanu v Sostrem pri Ljubljani. Zdaj vabi k sveti maši, pri
kateri bo izrekel svoje večne zaobljube. Maša z zaobljubami bo v
ponedeljek, 8. septembra, na praznik Marijinega rojstva, ob 18.30 v
župnijski cerkvi sv. Petra v Ljubljani (pri Kliničnem centru). Pevci našega
cerkvenega zbora bodo peli pri tej maši. Vabljeni, da se jim pridružite v
avtobusu. – Prijave in informacije: Simona Volf, tel. 051/482 - 254.

