ŽUPNIJE GALICIJA
28. februar 2016

NEDELJA

3. POSTNA

28.02.

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

Ponedeljek

Antonija

29.02.

ob 18h za +Jožeta Podpečan, obl.

Torek

Albin

01.03.

ob 7h

Sreda

Agnes

02.03.

ob 18h za +Emo Šuperger, 30. dan

Četrtek

KUNIGUNDA, zavetnica cerkve na Gori

03.03.

ob 9h na Gori v dober namen

Petek

prvi petek

04.03.

ob 18h za +Rudija Gerčer, obl.

Sobota

za +Jožeta Srebočan in sorodnike

- po maši križev pot
prva sobota

05.03.

ob 7h

NEDELJA

4. POSTNA

06.03.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Jožeta Pohole in Frančiško Ciglar
ob 11
11h na Gori za +Jožeta in Jožefo Podvršnik

za +Marijo in Cecilijo Žužek, obl.

*
Dekanijska karitas Petrovče vabi v ponedeljek, 7. marca, ob 19.30 uri na 20.
jubilejni dobrodelni koncert "Z roko v roki", ki bo v Domu II. slovenskega tabora
v Žalcu. Vstopnice dobite v zakristiji, na TIC-u v Žalcu in na blagajni eno uro pred
koncertom. Nastopili bodo: Prifarski muzikanti, klapa Tramontana, glasbena skupina
M.J.A.V., ans. Šepet, ans. Stil, vokalna skupina Candela in pevka Alenka Vozlič.
*******************************************************************************

OB EVANGELIJU TRETJE POSTNE NEDELJE

Rekel je vinogradniku:
»Glej, tri leta je, kar hodim
iskat sadu na tej smokvi,
pa ga ne najdem.
Posekaj jo torej;
čemú še zemljo izrablja?«
Ta mu je odgovoril:
»Gospod, pústi jo še to leto,
da jo okopljem in ji pognojim,
morda bo obrodila sad;
če pa ne,
jo boš potlej posekal.«
(Lk 13,7–9)

Do Jezusa je prišla govorica, ki je razburila javnost. Pilat je zajel skupino Judov, ki jih
je imel za upornike, ter jih dal brez usmiljenja pomoriti. To novico so prišli nekateri
Jezusu pripovedovat s posebnim pričakovanjem, da bo javno obsodil Pilatovo početje,
obenem pa potrdil splošno prepričanje, da si ljudje z zgrešenim življenjem sami
zaslužijo nesrečno smrt.
Jezus teh pričakovanj ni izpolnil. Dodal je primer, ki je
bil poslušalcem prav tako dobro znan, kako se je podrl
stolp v Siloi in pokopal pod ruševinami osemnajst ljudi.
Splošno mnenje je bilo, da se je to zgodilo kot kazen za
njihovo grešnost.
Tudi v tem primeru Jezus ne deli z ljudmi njihovega
prepričanja. Uporniki, ki jih je pobil Pilat, in nesrečniki,
ki so končali pod stolpom, niso bili večji grešniki kot vsi
drugi Judje. Razpravljanje o njihovi krivdi ne vodi
nikamor, odvrača pa od nečesa pomembnejšega: od
razmišljanja o lastni grešnosti. Tega naj bi se vsakdo
lotil!
Po: Beseda da Besedo

