ŽUPNIJE GALICIJA
25. september 2016

NEDELJA

26. MED LETOM – SLOMŠKOVA NEDELJA

25.09.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Poldeta Koštomaj in Mirnikove
ob 10h za +Geliko in Ivana Videnšek, obl.

Ponedeljek

Kozma in Damijan

26.09.

ob 19h za +Antona Žgank

Torek

Vincencij Pavelski, ustanovitelj lazaristov

27.09.

ob 7h

Sreda

Venčeslav

28.09.

ob 7h

Četrtek

Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli

29.09.

ob 8h na Pernovem za +Nado Klanjšek

Petek

Hieronim

30.09.

ob 19h za rajne Meglajekove

Sobota

Terezija Deteta Jezusa

01.10.

ob 7h za +Zinko ter starše Vrhovnik in Naraks

NEDELJA

27. MED LETOM – ROŽNOVENSKA NEDELJA

02.10.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za rajne Plešnik in Štajner
ob 10h za +Jožeta, Marijo in vse rajne Čretnikove

za +Emo Šuperger
za +Ivana Hrustel

(darovala nečakinja)

OB SLOMŠKOVI NEDELJI
»Danes se posebej veselim z vami,
ker bom razglasil za blaženega
škofa Antona Martina Slomška.
On je znamenje svetosti Cerkve na
Slovenskem, priča Boga, ki vedno
deluje sredi svojega ljudstva in v
vsakem času in kraju kliče k
evangeljski
popolnosti
in
apostolski dejavnosti.« S temi
besedami je pozdravil papež Janez
Pavel II. množico (okoli 200 tisoč
ljudi), zbrano na Betnavski poljani
pri Mariboru 19. septembra 1999.
Namen njegovega drugega obiska
pri nas je bil prav ta, da Slovencem
'podari'
prvega
domačega
blaženega. V slovesnem obrazcu
beatifikacije je sveti oče dejal: »S
svojo
apostolsko
oblastjo
dovoljujemo, da se častitljivi Božji
služabnik Anton Martin Slomšek
odslej imenuje blaženi in se njegov
god obhaja na krajih in po
ustaljenih pravnih predpisih vsako
leto 24. septembra.«

Anton Martin Slomšek je bil svetniška osebnost, se pravi osebnost z globokim izkustvom vere sredi
svojedobnega sveta, z razumevanjem za svet in z ljubeznijo do njega, s široko odprtostjo za navdihe
Svetega Duha in s čutom za razpoznavanje znamenj takratnega časa.
Kot dušni pastir, vzgojitelj in narodni buditelj je skrbel za vse in služil vsem v pristni zavesti svojega
poslanstva, v dialogu z vsem, kar je bilo takrat na pohodu, v odprtem sodelovanju za rast vere, slovenske
besede, narodne osveščenosti, duhovnih, kulturnih in moralnih vrednot. Ni kazal poti, po kateri sam ne bi
hodil. Ni nalagal bremena, ki ga sam ne bi nosil. Kar je govoril, je delal. Kar je učil, je živel. Pri njem gre
za harmonično osebnost s treznim presojanjem svoje sedanjosti in s preroškim uvidom v prihodnost.
Bil je svetniška osebnost z ekumenskim duhom, z globoko ljubeznijo do svoje in tuje svobode, s
samostojnostjo v pokorščini in popolni predanosti Bogu, Cerkvi in človeku.
Bil je apostolska osebnost. Po naročilu in s pooblastilom papeža Pija IX. je prestopil meje svoje škofije in
posegel v zadeve Cerkve v Evropi. Kot apostolski vizitator se je trikrat odpravil na pot in vizitiral
benediktinske samostane v takratni Evropi, prenavljal življenje in delovanje redovnikov, odpravljal
posledice ozkosrčnega janzenizma, uradniško togega jožefinizma in razpuščenosti liberalizma ter vnašal
zdravega verskega in moralnega duha v nekdanja središča in žarišča verskega in kulturnega življenja
Evrope. Še več: z molitveno Družbo sv. Cirila in Metoda je v ekumenskem pogledu posegel v zadeve
vesoljne Cerkve, saj je kot apostol edinosti vabil evropski Vzhod in Zahod k uresničevanju Kristusovega
naročila: Naj bodo vsi eno!
Vse to izpričuje Slomškovo izredno notranjo moč, ki je ni mogoče razložiti drugače kakor z Božjim
posegom v njegovo osebno življenje in z njegovo osebno svetostjo. To potrjuje prepričanje slovenskega
ljudstva od Slomškove smrti pa vse do danes.
Po: F. Kramberger, Slomšek med nami živi, govori in raste

OBVESTILA

*
Preteklo nedeljo je ob prazniku naše krajevne skupnosti prejel priznanje za delo
na področju glasbe in pevskih zborov Jan Grobelnik. V to priznanje je seveda
vključeno tudi priznanje naše župnije, saj vodi mladinski in otroški cerkveni pevski
zbor in sodeluje pri mešanem cerkvenem pevskem zboru. Deluje torej kot organist in
zborovodja. – Vse to je bilo tudi povedano pri obrazložitvi priznanja.
Dodal bi še tole: Marsikdo mi je že rekel, da občuduje naše zbore, v katerih se
starejši in mlajši med seboj razumejo, se cenijo in spoštujejo. To se vidi po tem, da so v
mešanem zboru stari in mladi, ter da večkrat pri mašah sodelujejo skupaj mešani,
mladinski in otroški zbor. Poleg samih pevcev imata največ zaslug za to gotovo Anita
in Jan.
Še nekaj moram omeniti. Na praznik Povišanja Svetega Križa, 14. septembra, je
na povabilo Danija Golavška naš cerkveni mešani pevski zbor pel v Kliničnem centru v
Ljubljani. To je bil za bolnike in naše pevce velik in lep dogodek. Bolniška župnija je
našemu zboru podelila pisno priznanje.
Za vse to vsem omenjenim v imenu cele naše župnije čestitke in zahvala!
Janko, župnik

*****************************************************************

Novo skavtsko leto
Dragi osnovnošolci in srednješolci, otroci in mladi!
Skavtski voditelji stega Prebold-Polzela 1 vas znova vabijo v svoje vrste:
Vse že »stare« skavte in vse,
ki bi skavti še želeli postati, vabimo,
da se nam 1. oktobra 2016 ob 10.00 uri
pridružite v Preboldu pred Aninim domom.

