ŽUPNIJE GALICIJA
30. oktober 2022

NEDELJA

31. MED LETOM – ŽEGNANJSKA

30.10.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Franca Tkavc, obl.
10.00 za rajne Vengust iz Hramš

Ponedeljek

Dan reformacije

31.10.

18.00 za +Jožeta in Alenko Arh, obl.

Torek

VSI

01.11.

7.00 za +Antonijo in Rudija Verdel
10.00 za rajne sorodnike
14.00 za vse rajne

SVETI

(Srečko Reher: za +Valentina in Frančiško Reher ter rajne Rožič-Reher in Pohole)

17.00 rožni venec za rajne

Sreda

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH (VERNE DUŠE)

02.11.

7.00 rožni venec in maša za rajne duhovnike v župniji
16.30 na Pernovem za +Viktorijo Pečnik, osmina
18.00 za +Jožefo in Franca Pohole, obl.

Četrtek

Viktorin Ptujski

03.11.

18.00 za +Srečka Videnšek, obl.

Petek

Karel Boromejski – prvi petek

04.11.

18.00 za +Marico in Martina Volf, obl.

Sobota

Zaharija in Elizabeta – prva sobota

05.11.

8.00

NEDELJA

32. MED LETOM – ZAHVALNA

06.11.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Bogomira Šuper, obl.
11.00 na Gori za +Draga Kundih

za +Frančiško Verdel in rajne Repove

31. NEDELJA MED LETOM – ŽEGNANJSKA

EVANGELIJ
Jezus vabi grešnike k pokori
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 19,1-10)
Tisti čas je Jezus prišel v Jeriho in šel skozi mesto. In glej, bil je neki mož, Zahej po imenu,
ki je bil višji cestninar in bogat. Želel je videti Jezusa, kdo je, pa ni mogel zaradi množice,
ker je bil majhne postave. Tekel je torej dalje in splezal na divjo smokvo, da bi ga videl,
zakaj tam je moral iti mimo.
Ko je Jezus prišel na ono mesto, je pogledal gor in mu rekel: »Zahej, stopi hitro dol; danes
moram ostati v tvoji hiši.« In stopil je hitro dol in ga z veseljem sprejel. Ko so to videli, so
vsi godrnjali, češ: »Ustavil se je pri grešnem človeku.« Zahej pa je stopil pred Gospoda in
rekel: »Glej, Gospod, polovico svojega imetja dam ubogim in, ako sem koga v čem
prevaral, povrnem četverno.« Jezus mu je rekel: »Danes je v tej hiši prišlo zveličanje, ker
je tudi on Abrahamov sin. Sin človekov je namreč prišel iskat in zveličat, kar je
izgubljenega.«

VSI SVETI in SPOMIN VSEH RAJNIH
NAŠI VZORNIKI IN PRIPROŠNJIKI
Praznik vseh svetnikov je predvsem praznik majhnih, preprostih, neznatnih
svetnikov, ki so ‘utonili’ v množici svetih. Vsak dan v letu imamo na koledarju
imena svetnikov, ki jih je Cerkev uradno razglasila, danes pa se spominjamo:
tistih milijonov mater, ki so se posvetile ob svojih otrocih in družinah med
štirimi stenami doma; tiste množice mož, ki so zvesto izvrševali svojo službo v
tovarni, v pisarni, za prodajalno mizo, na polju; tistih številnih študentov in
mladih delavcev, ki jih je Bog poklical sredi najlepših načrtov in sredi dela, pa so bili pripravljeni na
srečanje z njim; tistih nepreglednih množic starih, zapuščenih, bolnih, hromih, naglušnih, slepih,
zapostavljenih ljudi, ki so v preizkušnjah dozoreli za nebesa; tistih živčnih ljudi, ljudi nagle jeze in z
mnogimi slabimi lastnostmi, ki so si iz dneva v dan, od spovedi do spovedi, prizadevali, da bi popravili
svoj značaj; tistih preprostih kmečkih duš, ki so živele povezane z Bogom in so brale njegovo pismo v
lepoti sveta in so tako o njegovi dobroti vedele več kot učeni profesorji … Med svetniki so tudi naši
prijatelji, naši najožji sorodniki. Vsi tisti, ki so živeli v istem svetu kot mi in v enakih okoliščinah kot
mi, pa so znali v vsem iskati in najti Boga.
Praznik vseh svetnikov je veliki dan vere, upanja in ljubezni. To ni ‘dan mrtvih’, kot je bilo napisano
na naših koledarjih do nedavna (in je na nekaterih še!). To je dan živih, kajti Bog je zvest in trdno drži
njegova obljuba: “Kdor v me veruje, bo živel, tudi če umrje!” Ti preprosti svetniki, ki so morda utonili
v pozabo kmalu potem, ko so umrli in se umaknili iz človeške družbe, živijo. Človeške oči ne vidijo
vsega. Ne vidimo Boga in ne vidimo veselja, ki ga je Bog naklonil svojim svetim. Vsi naši rajni, ki
počivajo na pokopališčih in drugod v naročju zemlje, so bili ustvarjeni in krščeni zato, da bi postali
svetniki. Ta pot je namenjena tudi nam, ki smo s krstom vstopili v občestvo svetih.
Po: S. Čuk

Kdo so vsi sveti? In kdo vsi verni rajni? Je svetništvo res le za izbrance? Če
se izrazim po šolsko: svetništvo za kristjana ni eden od izbirnih predmetov,
temveč obvezna vsebina! To ni opcija, temveč edina možna pot! Ki se seveda
lahko pokaže v velikih, izrednih dejanjih, trpljenju, celo mučeništvu, a je
lahko tudi neopazna, mala pot, pot majhnih, vsakodnevnih žrtvic in podarjanj!
Vsi sveti torej niso le praznik svetnikov, zapisanih v litanijah, temveč tudi
praznik vseh mojih pokojnih sorodnikov, prijateljev, znancev, ki so živeli polno in odrešeno in za katere sem
prepričan, da svoje odrešenje živijo v večnosti in h katerim molim. Spomin vseh vernih rajnih pa je svetek vseh
tistih mojih pokojnih sorodnikov, prijateljev in znancev, v katerih odrešenjsko držo malo dvomim. In zanje
molim!
G. Čušin, Na tretji strani

Poslavljanje od ljudi, ki so nam bolj ali manj blizu, ki so del našega življenja ali
pa jih poznamo samo do daleč, ki bi jih pogosto želeli še imeti ob sebi, se nam
dogaja vsak dan znova. Če to hočemo ali ne. Včasih je slovo težko že takrat, ko
odhaja nekdo samo za nekaj časa, pa vemo, da se bo vrnil. Kako čisto drugače pa
je seveda takrat, ko nekdo umre in ga v takšni obliki, kot je tu in sedaj, ne bo
nikoli več. Takrat se za mnoge zruši svet in traja kar nekaj časa, da se spet
poberejo. So pa tudi takšni, ki se ne poberejo nikoli več in neizmerno žalujejo do
svoje smrti. Vendar vsak človek žaluje na svoj način in je težko reči, kaj je
normalno žalovanje. Koliko časa smeš normalno žalovati, kako se moraš vesti in podobno. Vsekakor pa nam ti
dnevi ponujajo možnost, da se na poseben način ustavimo pri prijetnih trenutkih, ki smo jih doživeli z našimi
bližnjimi, a so se od nas na tem svetu žal že poslovili. Naj nam molitev zanje in prižgan plamen sveče pomaga,
da se v nas prebudi toplina in ne le žalost.
Po: M. Klevišar

*
Prihodnja nedelja bo zahvalna. Župnijsko cerkev bomo pripravili na tak način
kot že zadnja leta. Pri stranskem Marijinem oltarju bo razporejeno vse tisto, kar boste
prinesli kot znamenje svoje hvaležnosti za božje darove in sadove svojega dela v
letošnjem letu. Prosimo, da v petek med 17. in 18. uro (pred mašo) ali v soboto
dopoldne pripeljete razno hrano, ki ni hitro pokvarljiva. Vse bo potem odpeljano na
Karitas – za slovenske družine, ki so v stiski. – Ker bo na zahvalno nedeljo v župnijski
cerkvi le ena maša, bomo isto ponovili še v prihodnjem tednu.
*
Hvala tistim iz Hramš, ki so skrbeli za krašenje in čiščenje župnijske cerkve v
oktobru. Za november je na vrsti Pernovo in Pirešica.
*

Od tega tedna dalje bodo zaradi premaknitve ure večerne maše ob 18.00.

*
Ker prihodnjo nedeljo v Galiciji ne bo maše ob 10. uri, bo nabirka prve nedelje
en teden pozneje.

