ŽUPNIJE GALICIJA
3. februar 2019

NEDELJA

4. MED LETOM

03.02.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Stanka Verdel
10.00 za dva r. Blaža in Nežo Cvikl ter rajne Tomanove

Ponedeljek

Jožef Leoniški

04.02.

18.00 za +Romana Cvikl

Torek

Agata

05.02.

7.00

Sreda

Japonski mučenci

06.02.

7.00

Četrtek

Nivard

07.02.

8.00 na Pernovem v dober namen

Petek

Hieronim Emiliani – Prešernov dan

08.02

18.00 za vse rajne Kovačeve

Sobota

Apolonija

09.02.

7.00

NEDELJA

5. MED LETOM

10.02.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Mirana Grobelnik, obl.
10.00 za +Jožefa Krajnc, obl.

za +Antonijo Ozvaldič
za +Faniko Kušar

za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger

4. NEDELJA MED LETOM

Ko so to slišali,
je vse v shodnici zgrabila jeza.
Vstali so, ga vrgli iz mesta
in odvedli na previs hriba,
na katerem je bilo
sezidano njihovo mesto,
da bi ga pahnili v prepad.
On pa je šel sredi med njimi
in je hodil dalje.
(Lk 4,28–30)

Lk 4,21–30

BITI MORAMO POLNI LJUBEZNI
"Visoka pesem" ljubezni se sliši, kot da ni iz tega sveta. Privlačno nam pričara raj – svet neskončnega praznika
brez trpljenja. Po drugi strani pa se sliši kot posmehovanje – kje na svetu pa lahko doživimo tako veliko,
božansko ljubezen?
Odlomek iz Prvega pisma Korinčanom se nam ne želi posmehovati. V povezavi s prvim berilom in
evangelijem postane potencial krščanskega načina življenja jasen – po Jezusu Kristusu je, z njegovo absolutno
ljubeznijo, prihodnost, ki si je ljudje želijo, že danes postala resničnost – sreča je na dosegu roke. In hkrati
doživljamo Kristusovo pot kot nekaj napornega in težavnega, kot nekaj, čemur grozijo padci in zavrnitve.
"Danes se je to Pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali." Da Jezus ne ustreza predstavi, ki jo imajo ljudje o njem,
da se s temi besedami sklicuje nase in da z vso samozavestjo sprejme ta položaj, ki mu po njihovem mnenju ne
pripada, razbesni množico. Če se naše pričakovane predstave ne uresničijo, se lahko navdušenje v trenutku
spremeni v sovraštvo.
Tako kot Jezus in mnogo prerokov pred njim, tako tudi mi danes doživljamo zavrnitev in nerazumevanje od
ljudi, katerih pričakovanj nismo uresničili, ali pa, ker jim zgolj z našimi dejanji in ravnanjem očitamo njihove
napake. Ker moramo računati na odpor, moramo biti pogumni in neustrašni kot Jeremija, ter biti polni ljubezni,
ki je prisotna v naših besedah in dejanjih in nas spremlja na naših poteh. Kako lahko udejanjimo – navkljub
odporu – to, kar smo spoznali za pravilno in pomembno? Iz katerih virov črpamo moč, če moramo plavati proti
toku? Krščanstvo je vedno aktualno, če se ljudje pogumno in z ljubeznijo spopadajo z vsakodnevnimi
težavami, hkrati pa ostaja obljuba, ki jo na koncu lahko da in jo bo izpolnil le Bog.
Izkušnje absolutne ljubezni na Zemlji ne bomo doživeli. Kljub temu pa brez prizadevanja zanjo ne moremo biti
kristjani.
Po: www.virc.at

»Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal;
preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil,
te postavil za preroka narodom.« Jer 1,5
(Današnje prvo berilo)

Ne samo Jeremija, vsak izmed nas je Božja zamisel!
Rad bi, da bi to vedeli vsi: invalidi, ljudje, ki v življenju niso uspeli, kronični bolniki, zaporniki,
brezdomci, otroci, ki so prikrajšani za ljubezen, zapuščeni ostareli ljudje, prostitutke, ljudje z roba
družbe, mladi, ki mislijo na samomor, premožni ljudje, ki so se izgubili v kokainu. Vsi.
S stališča Boga se nihče ne rodi slučajno. Nihče se ne rodi po pomoti. Nihče se ne rodi zaman. Za
vsakega človeka ima Bog pomembno zamisel.
Osebna svoboda lahko nasprotuje Božjemu načrtu. Jeremija bi lahko zavrnil poslanstvo in ne bi hotel
biti prerok.
Človeška hudobija in negativne okoliščine, ki jih povzroča zlo, lahko omejujejo in zakrivajo veličino
in lepoto Božjega načrta.
Toda nič ne more izničiti zamisli Boga, ki nas je priklical iz niča v življenje.
Takšni, kakršni smo: omejeni in minljivi, otroci ali ostareli, zdravi ali bolni, bogati ali revni, lepi ali
grdi, uspešni ali neuspešni, zamisel Boga, ki nas je ustvaril, nas dela velike.
Povejte to ljudem, ki so izgubili zaupanje, ki obupujejo, ki so resignirani: »Kljub vsemu smo zaklad.«
Če je skrit, je naša naloga, da ga razkrijemo v vsem njegovem sijaju.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

