ŽUPNIJE GALICIJA
3. julij 2016

NEDELJA

14. MED LETOM – nedelja Slovencev po svetu

03.07.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Janija Podmiljšak in starše
ob 10h za +Zinko Vrhovnik, obl.

Ponedeljek

Urh (Uroš)

04.07.

ob 19h za +Ivana in Geliko Videnšek, obl.

Torek

Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavetnika Evrope

05.07.

ob 7h

Sreda

Marija Goretti

06.07.

ob 7h

Četrtek

Vilibald

07.07.

ob 8h

Petek

Kilijan

08.07.

ob 19h za rajne Mlinarjeve in Ašenbergerjeve

Sobota

Kitajski mučenci

09.07.

ob 7h

NEDELJA

15. MED LETOM

10.07.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Franca in starše Šuper, obl.
ob 10h za +Anico in Franca Cokan, obl.

za +Moniko Drev in duše v vicah
za +Konrada Kugler
na Pernovem za +Anico in Franca Cokan ter r. Lebič

za +Sonjo Rožič, obl.

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

OB EVANGELIJU 14. NEDELJE MED LETOM
Potem je Gospod določil še
drugih dvainsedemdeset
in jih poslal pred seboj po
dva in dva v vsako mesto
in kraj, kamor je hotel
sam priti. Govoril jim je:
»Žetev je velika,
delavcev pa malo; prosíte
torej Gospoda žetve,
naj pošlje delavcev
na svojo žetev. Pojdite:
glejte, pošiljam vas
kakor jagnjeta
med volkove.
V katero koli hišo pridete,
najprej recite: ‚Mir tej hiši!‘
In če bo tam sin miru,
bo vaš mir počival na njem;
če pa ne, se povrne k vam.
(Lk 10,1–3.5–6)

Lk 10,11–12.17–20

KO GOSPOD POŠILJA
Današnji evangelij poudarja temelj krščanske poklicanosti. »Tisti čas je Gospod določil še drugih
dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po dva in dva« (Lk 10,1). »Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta
med volkove« (Lk 10,3). V borih treh vrsticah kar trikratni poudarek, kako Gospod pokliče učence.
Krščanska izvolitev in poklic imata izvor pri Gospodu žetve, ne pri človeku. V začetku poslanstva je Bog.
Tudi rodovitnost oznanjevalne (misijonarske) dejavnosti sloni na zavesti, da nas Gospod pošilja. Krščanski
poklic se hrani v stiku z Bogom, s poživljanjem vere in v pristni povezanosti z Gospodom v molitvi. V
zvezi s poklicanostjo Kristus poudari nenavezanost na gmotne dobrine: »Ne nosite s seboj ne denarnice ne
torbe ne sandal.« Čeprav je »delavec vreden svojega plačila«, naj poslani živi skromno in naj bo zadovoljen
s tem, kar ima: »Jejte, s čimer vam postrežejo«, saj je zanj najvažnejše in največje plačilo, da je njegovo ime
»zapisano v nebesih«. Poslani naj bo miren in pogumen. Tudi če se Kristusov učenec znajde sredi tveganja
in preganjanja, ne sme nikoli podleči skušnjavi nasilja ali prisile: »Pošiljam vas kakor jagnjeta med
volkove.« Biti mora oznanjevalec miru, ki vedno predlaga, a nikoli ne sili: »V katerokoli hišo pridete, recite
najprej: ‘Mir tej hiši!’ In če bo v njej sin miru, bo na njem počival vaš mir; če pa ne, se mir povrne k vam.«
Prav tako se mora izogibati nasprotne drže: sklepati kompromise in se prilagajati splošni miselnosti in
plehkim modnim tokovom. Ne, biti mora tudi pripravljen »otresti prah« in oditi drugam oznanjat, da »se je
približalo Božje kraljestvo«.
Po teh napotkih še enkrat vidimo, kako je Kristusov učenec poslan, saj ima samo poslani navodila
pošiljatelja. Zato se mora jasno zavedati, da ni »privatnik« ne samozvanec. Nikoli ne smemo pozabiti, da
poslanec predstavlja tistega, ki ga pošilja, in se temu primerno obnaša.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Prva nedelja v juliju je v slovenski Cerkvi
posvečena Slovencem po svetu. Njen namen je obuditi
spomin na verujoče Slovence po svetu in krepitev zavesti in
soodgovornosti do razseljenih vernikov. To je dan, ko naj bi
pomislili na tiste, ki so se iz različnih vzrokov izselili iz
rodnega kraja, odšli v svet, da bi se zavedali soodgovornosti,
ki jo imamo do njih, in zanje molili.
V svetu živi okoli pol milijona Slovencev in za številne skrbi
Cerkev. S prvimi izseljenci so v svet šli tudi duhovniki in jih
versko spremljali, hkrati pa skrbeli, da so ohranili jezik in slovensko kulturo. Škof Peter
Štumpf, ki je narodni ravnatelj za Slovence po svetu pri SŠK, je o njih nedavno dejal:
„To so ambasadorji naše Cerkve in vere širom po Evropi, ki so desetletja na okopih
našega slovenstva in Cerkve, in prav oni so tisti prvi, ki so s svojimi ljudmi zaslužni, da
smo Slovenci v svoji državi in domovini.“
Današnja nedelja je tako priložnost, da se v molitvi povežemo z našimi rojaki po svetu,
naj bo Kristus tisti, ki nas povezuje. On nas pošilja po naših poteh življenja, naj bomo
kjerkoli že, ne pozabimo, da stopa ob nas in želi, da si prizadevamo tudi za našo
skupno, večno domovino.
Po: Radio Ognjišče 2011

OBVESTILO:

*

Letošnje lepe nedelje v naši župniji bodo:
17. julija na Gori
24. julija v Galiciji
7. avgusta na Pernovem

