ŽUPNIJE GALICIJA
25. maj 2014

NEDELJA

6. VELIKONOČNA

25.05.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Ano in oba Jožeta Štefančič, obl.
ob 10h za +Ferdinanda Novak, obl.

Ponedeljek

PROŠNJI DAN

26.05.

ob 9h na Gori za rajne Boštjanove
ob 19h za +Štefko in Jožeta Krajnc

Torek

PROŠNJI DAN

27.05.

ob 8h na Pernovem za rajne Verdel (Kovačkove)
ob 19h za +Viktorja in Dragico Kapitler, obl.

Sreda

PROŠNJI DAN

28.05.

ob 19h za +Alojza Pogladič in družino Nagel

Četrtek

GOSPODOV VNEBOHOD

29.05.

za +Ivanko Žolnir
ob 7h
ob 17.30 na Pernovem za +Avgusta Pečnik, obl.
ob 19h za +Ivana in vse Urbanove

Petek

Ivana Orleanska – začetek binkoštne devetdnevnice

30.05.

ob 7h (!) za +Leopolda Koštomaj

Sobota

Obiskanje Device Marije – Petrovška Mati Božja

31.05.

ob 19h za +Jakoba Grobelnik, obl.

NEDELJA

7. VELIKONOČNA

01.06.

ob 7h za farane
ob 10h za +Urško Hrovat, obl.
SLOVESNOST PRVEGA SV. OBHAJILA

*************************************************************
OB EVANGELIJU 6. VELIKONOČNE NEDELJE

»Kdor ima moje zapovedi
in jih spolnjuje, ta me
ljubi;
a kdor ljubi mene,
ga bo ljubil moj Oče in ga
bom ljubil jaz in se mu
razodel.«
Jn 14,21

Jn 14,15–21

KDOR LJUBI, SPOLNJUJE ZAPOVEDI
Kdor ljubi bližnjega, se bo trudil, da mu bo ugajal in mu bo hudo, če ga bo razžalil ali mu
storil krivico. Do bližnjega bo tako pozoren, da bo izpolnil, za kar ga bo drugi prosil. »Če me
ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi« (Jn 14,15), pravi Kristus v današnjem evangeliju.
Te besede vržejo novo luč na zahteve nekaterih sodobnikov, naj se odpravi vrsta zapovedi.
Drugi podobno trdijo, da zapovedi sploh niso več potrebne. Zunaj konteksta ljubezni je to
res.
»Če prihaja vse manj ljudi v cerkev, bi lahko malo omili zapoved, da ne bi bilo treba hoditi
vsako nedeljo k maši,« mi je dejal eden od popularnih »sodobnih reformatorjev«. »Če je
vedno manj duhovnikov in če se vedno več zakoncev loči, bi Cerkev lahko odpravila celibat
in spremenila nauk o nerazvezljivosti zakona,« je bil še naprej praktičen. »Ker je vse več
nasilja v družinah, lahko začnete pretepati svoje otroke!« sem bil jaz še bolj konkreten.
»Ne, tega pa ne. Preveč jih imam rad!« »Ker imate radi otroke, jih ne pretepate. Ker imate
radi ženo, ste ljubeznivi z njo. Ljubezen vam narekuje, da upoštevate svoje bližnje!« sem
mu odgovarjal. »Če je vse manj ljudi v cerkvi, ni treba odpraviti zapovedi, ampak med
ljudmi poživiti ljubezen do Boga in cerkve bodo polne.«
»Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi.« Ljubezen je stvar odnosa. Kdor bo imel z
Bogom osebni odnos in ga bo ljubil, ga bo poslušal. Z ukinitvijo zapovedi ne bi rešili
ničesar, z oznanilom Božje ljubezni pa marsikaj. Ne izpolnjujemo zapovedi, da bi nas Bog
ljubil, ampak zato, ker nas ljubi. Ker nas Bog ljubi in smo izkusili njegovo ljubezen,
izpolnjujemo njegove zapovedi.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

*
V soboto ob 9h bo spoved za prvoobhajance in priložnost za
spoved za njihove starše. Spovedovat bo prišel pater iz Petrovč. –
Prosim za točnost, ker bomo najprej imeli kratke vaje za otroke.
*
V soboto, 7. junija, bo ob 19. uri v naši župnijski cerkvi
koncert Lovskega pevskega zbora Medvode. Sodeloval bo tudi naš
Mešani cerkveni pevski zbor.
*
Uničujoče poplave v Srbiji ter Bosni in Hercegovini so
prizadele preko 1,7 milijona prebivalcev. K solidarnosti in pomoči
tem ljudem vabi tudi Slovenska karitas. – Račun, kamor lahko
nakažemo sredstva za pomoč:
Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana,
TRR: SI56 0214 0001 5556 761,
Namen: POPLAVE SRBIJA IN BIH, Sklic: SI00 625,
Koda namena: CHAR,
BIC banke: LJBASI2X.
Na škofijskih karitas zbirajo tudi materialno pomoč (za našo
škofijo v skladišču Vrbje od 7.00 do 15.00). Lokacije za oddajo in
tekoče informacije so na voljo na www.karitas.si.

