ŽUPNIJE GALICIJA
26. avgust 2018

NEDELJA

21. MED LETOM

26.08.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Janeza Pohole
ter Justino in Jožeta Veber, obl.
ob 10h za +Ivana in Anico Grebovšek, obl.

Ponedeljek

Monika

27.08.

ob 19h za +Petra Podvršnik, 30. dan

Torek

Avguštin

28.08.

ob 7h

Sreda

Mučeništvo Janeza Krstnika

29.08.

ob 7h

Četrtek

Feliks (Srečko)

30.08.

ob 8h na Pernovem za +Avgusta in Amalijo Pečnik
ter družini Krušjek in Štamol

Petek

Rajmund

31.08.

ob 19h za +Jožico Nareks

Sobota

Egidij

01.09.

ni maše

NEDELJA

22. MED LETOM

02.09.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za rajne Rojnikove
ob 10h za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger

za +Geliko in rajne Videnškove, obl.
za +Elico Perc

OB 21. NEDELJI MED LETOM
»Duh je tisti, ki oživlja,
meso nič ne koristi.
Besede, ki sem vam jih govoril,
so duh in življenje.
Toda med vami so nekateri,
ki ne verujejo.«
Jezus je namreč od
začetka vedel, kateri ne verujejo
in kdo ga bo izdal. Govoril jim je:
»Zaradi tega sem vam rekel:
Nihče ne more priti k meni,
če mu ni dano od Očeta.«
Po tistem je mnogo njegovih
učencev odšlo in
niso več hodili z njim. Jezus je
tedaj rekel dvanajsterim:
»Ali hočete tudi vi oditi?«
Simon Peter mu je odvrnil:
Jn 6,60–69
»Gospod, h komu naj gremo?
Besede večnega življenja
imaš in mi trdno verujemo
in vemo, da si ti Sveti, Božji.«
(Jn 6,63–69)

DUH, KI OŽIVLJA
Jezus ponovno zatrjuje, da je njegovo telo resnična jed in kri resnična pijača. Mnogi poslušalci tega sporočila
ne sprejmejo. Jezusa trumoma zapuščajo. Ostane le skupina privržencev, zbrana okrog apostola Petra.
Današnje stanje ni veliko drugačno. Poznamo skupnosti kristjanov, ki trdijo, da ne verujejo v Jezusovo
navzočnost pod podobama kruha in vina na naših oltarjih. Priznajo sicer, da je Jezus spremenil kruh v svoje
telo, a da je to storil le pri zadnji večerji. Mi danes obhajamo le spomin na oni enkratni dogodek. Sklicujoč se
na Jezusove besede: »Če ne boste jedli telesa Sina človekovega in pili njegove krvi, ne boste imeli življenja v
sebi«, utegne kdo sklepati, da bi duhovnost teh ljudi morala biti mrtva, saj nima od česa živeti. Izkustvo pa
dokazuje, da je marsikje živa in da prinaša sadove dobrih del. Kako si to razlagati?
»Duh je, ki oživlja, telo ne koristi nič,« nam zagotavlja Jezus v današnjem odlomku. To pomeni, da tudi mi, ki
verujemo v Jezusovo resnično navzočnost v posvečenem kruhu, tega le takrat prav prejemamo, kadar to
delamo v duhu, v veri in ljubezni. Sam zunanji obred brez duha nič ne koristi.
Iz dobrih del in lepega krščanskega življenja tistih, ki se z Jezusovim telesom ne hranijo, pa smemo sklepati, da
jih oživlja in da jim navdihuje dobroto tisto razumevanje obhajanja Jezusove zadnje večerje, do katerega so se
sposobni povzpeti. Spomniti se moramo pogostih Jezusovih besed: »Kdor more razumeti, naj razume.« Oživlja
pa jih še nekaj: Božja beseda. Z njo se hranijo in z njo nadomeščajo, kar bi jim sicer dajalo prejemanje obhajila.
Opirajo se na Jezusovo izjavo, da je njegov pravi učenec tisti, ki njegovo besedo posluša in izpolnjuje.
Naša misel gre še dalje. Odkriva duhovnost in dobra dela tudi pri nekaterih, ki se ne hranijo ne z Jezusovim
telesom in ne krvjo. Upravičeno smemo sklepati, da jih oživlja Jezusov Duh od znotraj. Ta namreč ni vezan ne
na kruh, ne na besedo in na nič zunanjega, temveč veje, kjer hoče, in oživlja, kogar hoče.
Po: Beseda da besedo

*
V petek, 17. avgusta, so na pobudo iniciativnega odbora
krajanov KS Galicija – iz Pirešice in Pernovega – začeli z deli za
obnovo zidu okoli pernovske cerkve. Podrli so 20 metrov zidu,
sortirali kamenje in ga deloma odpeljali, skopali in pripravili temelj
ter pripeljali 45 ton kamenja. Začeli bodo betoniranje temelja.
Dobrodošla je vsaka pomoč. Tisti, ki so pripravljeni sodelovati, se
lahko javijo pri Vladu Šuperju za informacije o poteku del.

*
Koncert iz sklopa večeri v atriju: Tokrat bodo z nami člani
duhovniškega okteta, znani pod imenom OREMUS. Za nas
pripravljajo izjemen vokalni koncert sakralnih in domovinskih
pesmi.
Koncert bo v nedeljo, 2. septembra, ob 19. uri, v atriju Doma sv.
Jožef Celje. – Vstop je prost.

ZAČASNI VEROUČNI URNIK 2018/19:
SREDA
14.00 – 14.45
14.45 – 15.30
15.30 – 16.15
16.15 – 17.00
17.00 – 17.45

PETEK
3. r.
2. r.
2. r.
1. r.
5. r.

13.00 – 13.45
13.45 – 14.30
14.30 – 15.15
15.15 – 16.00
16.00 – 16.45

7. r.
4. r.
8. r.
9. r.
6. r.

Za dokončno uskladitev se boste dogovorili z g. katehistinjo Stanko.

Verouk se bo začel 12. septembra.

