ŽUPNIJE GALICIJA
30. januar 2022

NEDELJA

4. MED LETOM

30.01.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za oba rajna Jožeta Pečnik
10.00 za +Emico Šuperger, obl.

Ponedeljek

Janez Bosko

31.01.

18.00 za rajne Jovanove iz Železnega

Torek

Brigita Irska

01.02.

tukaj ni maše

Sreda

JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA

02.02.

7.00 za +Franca Verdel
16.30 na Pernovem za vse rajne
18.00 za +Anico in Tomaža Golavšek

Četrtek

Blaž, škof in mučenec – pri maši »blagoslov sv. Blaža«

03.02.

18.00 za dva r. Blaža Cvikl in rajne Tomanove

Petek

- prvi petek

04.02.

18.00 za +Olgo Kugler

Sobota

Agata – prva sobota

05.02.

8.00

NEDELJA

5. MED LETOM

06.02.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Ljudmilo Rednak
10.00 za +Alojzijo Novak, obl.

(duhovna obnova dekanijskih duhovnikov v Gotovljah)

PRI MAŠAH BO BLAGOSLOV SVEČ

za +Angelo Križan

4. NEDELJA MED LETOM

EVANGELIJ
Jezus ni prerok samo za Jude
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 4,21-30)
Tisti čas je Jezus začel govoriti v shodnici: »Danes se je to Pismo izpolnilo tako, kakor
ste slišali.« Vsi so mu pritrjevali, čudili so se besedam milosti, ki so prihajale iz
njegovih ust, in govorili: »Ali ni to Jožefov sin?« On pa jim je rekel: »Seveda mi boste
povedali ta pregovor: ›Zdravnik, ozdravi sebe.‹ Kar smo slišali, da se je zgodilo v
Kafarnáumu, stôri tudi tukaj v domačem kraju.« In rekel je: »Resnično, povem vam:
Nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju. Resnico vam govorim: Veliko vdov
je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se je nebo zaprlo za tri leta in šest mesecev in je
nastala huda lakota v vsej deželi, toda Elija ni bil poslan k nobeni izmed njih razen k
vdovi v Sarepto na Sidónskem. Tudi veliko gobavih je bilo v Izraelu včasu preroka
Elizeja, pa ni bil izmed njih očiščen nobeden razen Naamána, ki je bil Sirec.« 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 4,21–30

ZDRAVILO ZOPER PREDSODKE
Če premoremo kaj iskrenosti, bomo priznali, da smo do ljudi, ki nam niso pri srcu, pogosto
zelo pristranski, celo krivični v mislih, sodbah in ravnanju. Takšnemu odklonilnemu odnosu
do nekoga brez utemeljenih razlogov pravimo predsodek. S predsodki smo bolj aIi manj
obremenjeni vsi do zadnjega, le da tega pri sebi ne vidimo, pri drugih pa nas močno bode v
oči.
Ko je Jezus prišel v domače mesto
Nazaret, je šel (kot smo brali preteklo
nedeljo) kot veren Jud na sobotni dan
v shodnico. Potem ko je na namig
načelnika shodnice prebral odlomek
iz preroka Izaija, je zbranim rojakom
spregovoril. Kazalo je, da bo njegov
govor naletel na ugoden odmev v
njihovih srcih. Evangelist Luka
poroča, da so mu »vsi pritrjevali in
strmeli nad radostnimi besedami, ki jih je povedal«. Kmalu pa začenjajo v Nazarečanih
prevladovati predsodki, ki jih izraža vprašanje »Ali ni to Jožefov sin?« in z drugimi
besedami: »Tale, sin tesarja, nam bo solil pamet?« Pater Ivan Škrinjar k temu dogodku
pripominja: »Nazarečani se pohujšujejo nad vsem, kar vsak dan opazujejo v Jezusovi družini:
stan brez posebnega ugleda, uboštvo in pomanjkanje, morda vsakdanje nepopolnosti
Jezusovih sorodnikov … Pogubna je zanje malenkostna strast vaške nevoščljivosti.« Jezus jih
opomni, naj ne zapirajo svojih src pred resnico, ki jo slišijo iz njegovih ust, in naj se ne
postavljajo za razsodnike, koga sme s svojo močjo ozdraviti in koga ne. To jih tako razjezi,
da ga hočejo pahniti v prepad. Predsodki so za mnoge ljudi nepremagljiva ovira za sprejem
resnice. Predsodek namreč pomeni prostovoljno slepoto, zatiskanje oči pred resnico.
Zdravilo za te vrste slepoto je ljubezen. Prava ljubezen, ki ji apostol Pavel poje hvalospev v
drugem berilu današnje nedelje, »se ne veseli krivice, veseli se pa resnice«. Ljubezen ti odpre
razum in srce za Boga, ljubezen ti pomaga dobrohotno gledati na ljudi okoli sebe. Premisleka
je vredno spoznanje sv. Avguština, ki pravi: »Veliko resnico moreš objeti le z veliko
ljubeznijo.«
Po: S. Čuk, Misli srca

