ŽUPNIJE GALICIJA
6. julij 2014

OD PONEDELJKA (30.6.) DO SOBOTE (5.7.) NI MAŠE

NEDELJA

14. MED LETOM

06.07.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za+Franca Šuper in njegove starše
ob 10h za +Alojza Potočnik

Ponedeljek

Vilibald

07.07.

ni maše

Torek

Kilijan

08.07.

ob 7h za +Sonjo Rožič-Žgank, obl.
ob 19h za +Nežo in Janeza Ašenberger

Sreda

kitajski mučenci

09.07.

ob 7h

Četrtek

Amalija

10.07.

ob 8h na Pernovem po namenu Štajner-Plešnik

Petek

Benedikt, zavetnik Evrope

11.07.

ob 19h za +Anico in Franca Cokan, obl.

Sobota

Mohor in Fortunat

12.07.

ob 7h

NEDELJA

15. MED LETOM – LEPA NEDELJA NA GORI

13.07.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Dušana Pečnik
ter Ivanko in Antona Tržan
ob 11h na Gori za +Franca Novak in r. Glebovškove, obl.

za +Julijano Puklek, kot osmina

za +Jakoba Krajnc, obl.

V času od 30. 6. do 7. 7. me bo za slučaj pogreba nadomeščal g. Branko Zemljak,
župnik v Gotovljah (tel. 031/62 52 65).

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

OB 14. NEDELJI MED LETOM
Jezus nas danes vabi: »Pridite
k meni vsi, ki ste utrujeni in
obteženi, in jaz vas bom
poživil.« Vsak od nad nosi
svoje težave, zato je toliko
vredno, če se znamo ob Božji
ponudbi sprostiti, umiriti in
nabrati
novih
moči
za
življenje.
Vse to nam ponuja evharistija,
samo nekaj prave ponižnosti
in predanosti je treba, da se
odpremo Božji milosti.
V teh poletnih dneh ne
pozabimo na Boga. Prijetneje
bomo stopali skozi teden, če se
mu pridružimo ob nedeljski
evharistični
mizi ter se
predamo njegovi milosti.

Ker na današnjo nedeljo obhajamo tudi nedeljo Slovencev po svetu, je
posebej primerno, da se z njimi povežemo tudi v skupni molitvi. V upanju,
da nas povezane ohranja tudi domači jezik, ki je nenazadnje znak ljubezni
do lastne domovine, je na mestu, če izpostavimo omenjeno ljubezen našega
blaženega Slomška, ki nam je lahko svetel zgled trdnosti v veri in
zakoreninjenosti v ljubezni do domovine. Tako o njem spregovori Franc
Kramberger v knjigi Slomšek med nami živi, govori in raste:
»Slomšek nas uči ljubezni do domovine. Skrbel je za lepoto slovenskega
jezika, pospeševal narodno zavest; s svojimi deli je povedel slovenski narod v
družino evropskih narodov, v hišo evropske kulture, ne da bi zašel v
nacionalizem. Slomšek je vzor pristnega domoljubja. Njegove pobude so
odločilno zaznamovale takratno prihodnost našega naroda in so pomembno
prispevale k rojstvu naše državne samostojnosti. On dokazuje, da je možno
biti iskren domoljub, hkrati pa z enako iskrenostjo živeti in sodelovati z
ljudmi druge narodnosti, druge kulture in vere.«
Naj nam bo to vzpodbuda, da bi tudi mi znali živeti zdrav odnos do domače
zemlje in hkrati ceniti druge narodnosti, s katerimi nas povezuje naš
vsakdan.

