29. julij 2012

NEDELJA

17. MED LETOM – LEPA NEDELJA V GALICIJI

29.07.

ob 7h za farane
ob 10h procesija in maša
(1) za +Jakoba Ograjšek in Šteknečanove starše
(2) za +Jakoba Doler

Ponedeljek

Peter Krizolog

30.07.

ob 19h za rajne Očjakove in Plevnikove

Torek

Ignacij Lojolski

31.07.

ob 7h

Sreda

Alojz Ligvorij

01.08.

ob 7h

Četrtek

Evzebij

02.08

ob 8h na Pernovem za +Janija Podmiljšak in njeg. starše, obl.

Petek

Lidija – prvi petek

03.08.

ob 19h za +Anico Čakš, obl.

Sobota

Janez Vianney

04.08.

ob 7h

NEDELJA

18. MED LETOM – LEPA NEDELJA NA PERNOVEM

05.08.

ob 7h za farane
ob 10h na Pernovem procesija in maša
za +Ano, Antona in Jožeta Veber, obl.

za +Frančiška Grobelnik
za +Danijela Kugler

za rajne starše Grebovšek in Jelen

*************************************************************
SVETI JAKOB - ZAVETNIK NAŠE ŽUPNIJE

God sv. Jakoba starejšega, apostola

Katedrala, posvečena sv. Jakobu v Santiagu de Compostela v Španiji

25. julija v Katoliški Cerkvi obhajamo god apostola Jakoba starejšega. V zboru dvanajsterih
apostolov, ki jih je Jezus poklical, sta bila dva Jakoba, med prvimi je bil za apostola poklican
ravno današnji godovnjak, zato je ob njegovem imenu še vzdevek starejši.
Jakob je bil doma iz enega od mest ob Genezareškem jezeru, njegov oče Zebedej je bil ribič,
mati Saloma pa je bila sestra Jezusove matere Marije. Skupaj z bratom Janezom in apostolom
Petrom je bil Jakob priča Jezusovega spremenjenja na gori in obuditve Jairove hčere. V dneh
Jezusovega trpljenja se je Jakob, kot večina apostolov, “potuhnil”, po Jezusovem vstajenju od
mrtvih pa je bil z drugimi apostoli v Jeruzalemu. Malo vemo o njegovem delovanju po
Jezusovem vnebohodu in prihodu Svetega Duha. Pisec Apostolskih del poroča, da je Herod »dal
z mečem usmrtiti Jakoba, Janezovega brata«. To naj bi se zgodilo okrog velike noči leta 44.
Apostol Jakob je zelo priljubljen tudi v Sloveniji, kar dokazuje 68 cerkva njemu posvečenih.
Njegove posmrtne ostanke so v 7. stoletju prenesli v Compostelo v pokrajini Galicija v današnji
Španiji, kjer stoji njemu posvečena katedrala.
SLIKA (zgoraj desno): Mučeništvo svetega Jakoba, Albrecht Dürer.

