ŽUPNIJE GALICIJA
29. marec 2015

NEDELJA

6. POSTNA – CVETNA

29.03.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Silvo in Franca Pečnik
ob 10h za +Antona in Marijo Pecl ter Franca Novak, obl.
PRI DRUGIH DVEH MAŠAH BLAGOSLOV ZELENJA

Ponedeljek

Amadej

30.03.

ob 19h (!) za +Ivana in Geliko Videnšek

Torek

Gvido

31.03.

ob 7h

Sreda

Agapa

01.04.

ob 7h

Četrtek

VELIKI ČETRTEK

02.04.

ob 19h za +Frančiška Grobelnik

Petek

VELIKI PETEK

03.04.

ob 19h obredi velikega petka

Sobota

VELIKA SOBOTA

04.04.

ob 7h blagoslov ognja
ob 19h za +Marijo Toplak, obl.

NEDELJA

VELIKA NOČ

05.04.

ob 7h vstajenjska procesija in maša za farane
ob 10h za +Stanka, Angelo in Ivana Arnšek ter Zlato Škalac

za rajne Rednak in Vovk
za +Antonijo Verdel

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

OB PRAZNOVANJU CVETNE NEDELJE
Ko je drugi dan
velika množica,
ki je bila prišla na praznik,
slišala, da prihaja Jezus
v Jeruzalem,
so vzeli palmove veje,
mu šli naproti in klicali:
»Hozana,
Mr 14,1–15,47
blagoslovljen,
ki prihaja
v Gospodovem imenu,
kralj Izraelov!«
(Jn 12,12–13)

NE SLAVIMO TRPLJENJA, AMPAK LJUBEZEN
»Cvetna nedelja Gospodovega trpljenja« – tako najdemo
zapisano v bogoslužnih knjigah Cerkve. S cvetno ali oljčno
nedeljo stopamo v veliki teden, ki pomeni vrhunec
cerkvenega leta. Slednji pa bo doživel vrh v svetem tridnevju,
ko se bomo spominjali Kristusovega trpljenja in smrti.
Nekateri v Cerkvi izredno poudarjajo trpljenje, drugi pa prav
zato očitajo kristjanom, da smo vera trpljenja in smo
pravzaprav neke vrste sadisti, ker toliko premišljujemo
trpljenje Jezusa Kristusa. Seveda kristjani ne premišljujemo
Kristusovega trpljenja kot takega, ampak za njim gledamo in
občudujemo Kristusovo ljubezen. Kristus nas tako ljubi, da
gre v trpljenje za nas. Kristjani ne poudarjamo trpljenja,
ampak ljubezen. Njegova ljubezen se ne ustavi niti pred križem: »Ker je vzljubil svoje, jim je izkazal ljubezen
do konca« (Jn 13,1). »Kristus nam razodeva, da je trpljenje sestavni del ljubezni. Kdor ljubi, prej ali slej trpi. Pa
vendar nas prav ljubezen prepriča o smislu trpljenja in o tem, da ga moramo preoblikovati« (Pričevanje svetih
ikon, 50). Kristusova ljubezen do ljudi je bila križana. Vsaka ljubezen, če je prava, bo morala po Kristusovi
poti, morala bo stopiti na križ – ali pa ni pristna. Zavedati se moramo, da bo tudi naša ljubezen v nekem
trenutku morala stopiti na križ. Pomislimo samo, kolikokrat je križana zakonska ljubezen! Kolikokrat
materinska oziroma starševska! Kolikokrat duhovnikova dušnopastirska ljubezen! Pravzaprav ljubezen postane
res prava šele, ko stopi na križ!
Po Kristusovi daritvi na križu trpljenje in žrtev nista več sama sebi namen. Odrešenik je iz ljubezni trpel. Vemo
pa, da je to, kar je privzeto v ljubezen, iztrgano smrti (prim. 1 Kor 13,8). »Zato ga je Bog povzdignil nad vse in
mu podelil ime, ki je nad vsakim imenom« (Flp 2,9). Ker ljubezen ostane, ko vse drugo mine, je Kristusovo
trpljenje odrešilno.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL
NA VELIKO SOBOTO
V GALICIJI

ob 11h
ob 12h
ob 15h
ob 16h
ob 17h

NA GORI

ob 10h

NA PERNOVEM

ob 14h

Zavrh
Galicija
Železno
Hramše
Podgora in Gorica

Čez dan častimo Najsvetejše v božjem grobu.

Vsem želim z notranjim veseljem
ožarjene
velikonočne praznike!
Janko, župnik

