ŽUPNIJE GALICIJA
26. julij 2015

NEDELJA

LEPA NEDELJA – SLOVESNOST NOVE MAŠE (ob 10h)

26.07.

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

Ponedeljek

Gorazd in Kliment

27.07.

ob 18h na Gori zahvalna maša novomašnika Danija
ob 19h za +Frančiško in Avgusta Čretnik, obl.

Torek

Viktor

28.07.

ob 7h

Sreda

Marta

29.07.

ob 7h

Četrtek

Peter Krizolog

30.07.

ob 8h

Petek

Ignacij Lojolski

31.07.

ob 19h za +Rozalijo in Joţeta Ašenberger

Sobota

Alfonz Ligvorij

01.08.

ob 7h

NEDELJA

LEPA NEDELJA NA PERNOVEM

02.08.

ob 7h za farane
ob 10h na Pernovem procesija in maša
za +Dušana Pečnik ter Ivanko in Antona Trţan

za +Konrada Kugler
za +Mirana Srebočan
na Pernovem za +Antona Ţgank

za zdravje

*********************************************************
O LETOŠNJIH SLOVENSKIH NOVOMAŠNIKIH
IN O NOVI MAŠI V NAŠI ŽUPNIJI
JE BILO NA TEM MESTU ŽE MARSIKAJ NAPISANEGA.
ZATO DANES RAZMISLEK OB NEDELJSKEM EVANGELIJU.
Tedaj je Jezus vzel
hlebe,
se zahvalil in jih
razdelil med sedeče;
prav tako tudi rib,
kolikor so hoteli.
Ko pa so se nasitili,
je svojim učencem rekel:
»Kosce, ki so ostali,
poberite, da se
kaj ne izgubi.«
Pobrali so torej in s
kosci,
ki so od petih ječmenovih
hlebov ostali njim,
ki so jedli,
napolnili dvanajst košar.
(Jn 6,1–13)
Jn 6,1–15

ZAKAJ JE KRUH OSEBNA IZKAZNICA BOGA
Besede, s katerimi evangelist opiše dejanje pomnožitve kruha, so podobne kot pri postavitvi
evharistije: »Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdelil med sedeče.« Enako je naredil pri
zadnji večerji, ko je vzel kruh, se zahvalil in ga dal učencem.
»Zakaj prav kruh?« se lahko vprašamo. Kruh je simbol, ki Kristusa izredno lepo predstavlja, celo do
take mere, da ga pooseblja in da kristjani verujemo, da evharistični kruh ni navaden kruh, ampak je
Kristusovo telo. Ko Kristus vzame kruh, ga razlomi in razdeli učencem, jim hoče povedati nekako
tole: »Poglejte, jaz sem vam dal kruh. Vi ga boste pojedli. Kruh boste uničili, a vi boste preživeli, saj
brez hrane ne bi mogli živeti.« Po poročilih sinoptičnih evangelijev potem Kristus reče: »To je moje
telo« (Mr 14,22), kakor da bi jim hotel reči: »Podobno kot se zgodi s kruhom, ki ga vi pojeste,
uničite, da preživite, se bo na veliki petek zgodilo z mojim telesom. Vi, ljudje ga boste vzeli v roke,
ga prebičali, mučili, iznakazili in na koncu ubili. Uničili ga boste, a vi boste živeli!« Kristusovo telo je
bilo res izničeno, a je prav s tem dejanjem odrešil človeštvo.
S tem ko se je Kristus izročil v roke ljudem, je pokazal drugačno podobo Boga, kot jo imamo
običajno ljudje. Ljudje si Boga predstavljamo kot strogega sodnika, kot maščevalca, kot otročjega
ljubosumneža, ki nam ne privošči uživanja, ampak policijsko gleda na naše napake, da bi nas
potem kaznoval. A nič od tega! Pravo podobo Boga je Kristus pokazal prav takrat, ko se je pustil
človeškim rokam, da so se izživljale nad njim, ko so vso krivdo zvrnile nanj. Ko je Kristus nedolžen
umrl na križu, je pokazal pravo podobo Boga, ki ne samo daje, ampak SE daje.
To globoko resničnost naše vere izredno lepo predstavlja kruh. Ni naključje, da Slovenci rečemo,
da je nekdo dober kot kruh. Da je kruh simbol dobrote in nesebičnosti, pokaže tudi Kristus, ki ga
»razdeli med sedeče«. Kruh je treba deliti in je zato na neki način osebna izkaznica našega Boga,
ki ne samo deli kruh, ampak kruh, ki je njegovo telo, popolnoma »podari« človeku.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

