ŽUPNIJE GALICIJA
27. februar 2022

NEDELJA

8. MED LETOM

27.02.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Slavka in Nežo Cokan, obl.
10.00 za +Justino in Jožeta Veber ter Janeza Pohole, obl.

Ponedeljek

Roman

28.02.

18.00 za +Jožeta in Marijo Podpečan, obl.

Torek

Albin – pust

01. 03.

18.00 za +Borisa Golavšek, obl.

Sreda

Pepelnica – začetek postnega časa – pri maši pepeljenje

02.03.

18.00 za +Marijo in Vinka Ramšak

Četrtek

Kunigunda – zavetnica cerkve na Gori

03.03.

18.00 za +Jakoba in Justino Doler, obl.

Petek

prvi petek

04.03.

18.00 za +Alojza Golčer
- po maši križev pot

Sobota

prva sobota

05.03.

8.00

NEDELJA

1. POSTNA

06.03.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Jožefo Strajnšak, 30. dan
11.00 na Gori za +Jožefa in Jožefo Podvršnik

za +Franca Ašenberger, obl.

8. NEDELJA MED LETOM

EVANGELIJ
Govorjenje razodeva človekovo notranjost
Iz svetega evangelija po Luku
Tisti čas je Jezus povedal učencem tole priliko: »Mar more slepi voditi slepega? Ali ne
bosta oba padla v jamo? Učenec ni nad učiteljem. Toda vsak, ki bo izučen, bo kakor
njegov učitelj. Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa
ne opaziš? Kako moreš reči svojemu bratu: ›Pústi, brat, da vzamem iver, ki je v tvojem
očesu,‹ če sam ne vidiš bruna v svojem očesu? Hinavec, odstrani najprej bruno iz
svojega očesa in potem boš videl, da lahko odstraniš tudi iver iz očesa svojega brata.
Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo slab sad, in spet ne slabega drevesa, ki bi rodilo dober
sad. Vsako drevo namreč spoznamo po njegovem sadu. Smokev ne obiramo s trnja in
grozdja ne trgamo z robidovja. Dober človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca
dobro, hudoben pa iz hudobnega húdo; iz preobilja srca govorijo namreč njegova usta.«

Lk 6,39–45

GOVORICA TE IZDAJA
Dva odlomka Božje besede, ki se bereta na 8. navadno nedeljo, imata skoraj enak naslov oz.
vsebino. Prvo berilo iz Sirahove knjige in pa odlomek iz Lukovega evangelija. In najbrž
poznate slovenski pregovor, ki pravi: »Česar polno je srce, to usta rada govore.« Po
govorjenju je mogoče prepoznati notranjost človeka, njegovo srčno kulturo. Tu lahko
uporabimo Jezusove besede iz evangelija: »Vsako drevo se spozna po sadu«, kajti besede
so sad mišljenja, sad človekovega gledanja na svet. Kdor gleda na svet razsvetljen z Božjo
lučjo, bo njegovo govorjenje svetlo, spoštljivo, spodbujajoče; kdor pa ima svoje oči
usmerjene le v zemeljske reči, tudi v svojem govorjenju ne bo nič višji: zmožen bo besed
zavisti, besed, ki vse poteptajo v blato, ki vse zamorijo.
Profesorica Berta Golob, žena žlahtnega srca, ima v svoji knjižici Daljave prihodnosti,
nekakšnem »pismu mladim«, poglavje z naslovom Govorica te izdaja (tako so rekli služabniki
velikega duhovnika apostolu Petru, ko so mu hoteli povedati, da je učenec Jezusa Galilejca).
Mladim postavlja v razmislek: »Si se že kdaj vprašal, kako se pravzaprav izražaš? Kakšen je
slog sporazumevanja pri vas doma? Se obmetavate z žaljivkami? Ali dosegate svoje namene
z grobimi zapovedmi in ukazi ali s prijazno prošnjo in nasvetom? Se nad tvojim domom, kdaj
razkadi gosta megla kletvic? Kako se pogovarjaš s sovrstniki?«
Še bolj kot za mlade veljajo ta vprašanja za nas odrasle. V nekdanjem kesanju na začetku
maše smo pred Bogom priznavali, da smo »veliko grešili v mislih, besedah in dejanjih«.
Danes prosimo Boga odpuščanja po novem, grešimo pa še zmeraj po starem. In to zelo
veliko prav v besedah.
Po: S. Čuk, Misli srca

Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo slab sad, in spet ne slabega drevesa, ki bi rodilo dober
sad. Vsako drevo namreč spoznamo po njegovem sadu. (prim. Lk 6,43–44)
Razmišljanju o drevesih človek načeloma ne posveča veliko
časa. Nanje smo pozorni, ko so recimo še posebej visoka,
mogočna ali pa, ko jih veter poškoduje oz. celo podre. V tem
primeru bi celo opazili, da je na tleh polno sadja ali da so
plodovi poškodovani. Večina od nas bi ob tem zagotovo lahko
določila vrsto sadja in celo identificirala vrsto drevesa s katerega
je to padlo.
Ko je Kristus rekel, da lahko drevo prepoznamo po njegovem
sadu, je uporabil analogijo, ki jo razumemo vsi. Tudi če nikoli
nismo gojili sadnih dreves, smo načeloma poznamo njihove
plodove. Mnoge od njih tako ali tako uživamo kot hrano vsak
dan. Če so drevesa pravilno oskrbljena s kvalitetno zemljo,
vodo, zadostnimi gnojili in ustreznimi rastnimi pogoji, bo večina
drevja plodna.
Jezus pravi, da ljudi prepoznaš po sadu. S tem ni mislil, da bi vsi mi ob ustreznih rastnih pogojih
lahko imeli jabolka, ki bi visela z naših teles. Lahko pa pridelamo številne duhovne sadove.
Odrešenikov križa je ustvaril trajen sad. Ker nas je Bog po krstu izbral in naredil za »nova bitja«, z
njegovo milostjo lahko izražamo Kristusovo življenje tukaj na zemlji ter mu s svojimi dobrimi deli in
odnosi do ljudi prinašamo svoj sad. Ta je trajen, saj ni »fizičen«; ne more zgniti ali se uničiti. Je
kakršen je. Ta plod je rezultat, kako je naše življenje podarjeno Bogu, koliko je prepojeno s
predanostjo njemu, ki je naša »zemlja, voda, rastni pogoj …«. Če je življenje predano njemu, polno
ljubezni do njega in do bližnjih ljudi, je to večni in obilni sad, ki traja večno!
T. Tkach

Spoštovani starši letošnjih prvoobhajancev in birmancev !
Vsi verjetno veste, da sta za našo župnijo že določena datuma slovesnosti prejema
prvega svetega obhajila in svete birme.
Birma bo v soboto, 4. junija (verjetno ob 10. uri),
prvo obhajilo pa dan pozneje, v nedeljo, 5. junija, ob 10. uri.
Starši prvoobhajancev ste lepo vabljeni, da se okvirno o tem pogovorimo v nedeljo,
13. marca, pri maši ob 10.00.
Starši birmancev ste prav tako na pogovor vabljeni v nedeljo, 20. marca,
k maši ob 10.00.
Janko, župnik – Stanka, katehistinja

