ŽUPNIJE GALICIJA
30. marec 2014

NEDELJA

4. POSTNA

30.03.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Marjetko Vrčkovnik, obl.
ob 10h za +Frančiška Grobelnik

Ponedeljek

Gvido

31.03.

ob 18h za +Antonijo in dva Franca Vengust

Torek

Tomaž Tolentinski

01.04.

ob 18h za +Rudija Gerčer, 30. dan

Sreda

Frančišek Paolski

02.04.

ob 7h

Četrtek

Rihard

03.04.

ob 8h na Pernovem za rajne Golčerjeve starše in brata Francija

Petek

prvi petek

04.04.

ob 18h za +Ano Mirnik, obl.
- po maši križev pot

Sobota

prva sobota

05.04.

ob 7h

NEDELJA

5. POSTNA – TIHA

06.04.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Jureta Gjuras, obl.
ob 10h za +Stanka Arnšek, obl.

za +Marijo Toplak, obl.

za +Angelo in Matevža Lešnik, obl.

*
Priložnost za velikonočno spoved v naši župniji bo v soboto pred cvetno nedeljo
(12. 4.) ob 15. uri. Spovedovala bosta duhovnika iz Šempetra in Gotovelj.

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

OB EVANGELIJU TRETJE POSTNE NEDELJE

»Dokler sem na svetu,
sem luč sveta.«
Ko je bil to izgovoril,
je pljunil na tla,
s slino naredil blata,
mu pomazal z blatom oči
in mu rekel:
»Pojdi, umij se v Siloi!«
(kar pomeni Poslani).
Šel je torej in se umil in,
ko se je vrnil, je videl.
(Jn 9,5–7)

Jn 9,1–41

Z OČIŠČENIM POGLEDOM
Miss sveta, miss Slovenije, miss Blatnega Dola … Lepotna tekmovanja. Razstava avtomobilov, razstava psov
ali mačk … Razstave rož in jedi. Ne bom naredil krivice sodobni družbi, če jo bom označil kot družbo
pozunanjenosti. V njej je od človekove zunanjosti in načina javnega nastopa odvisen uspeh. Prav zato v naš čas
še bolj odmevajo besede, ki jih je izrekel Gospod preroku Samuelu v današnjem prvem berilu: »Človek namreč
vidi, kar je pred očmi, Gospod pa gleda na srce« (1 Sam 16,10). Zunanjost je lahko varljiva in bistvo je
velikokrat očem nevidno. Koliko stvari nam zastira pogled, da bi videli »v srce«!
Sebičnost nas dela slepe za potrebe drugih. Neobčutljivost nas dela slepe za trpljenje, ki ga povzročamo
drugim. Domišljavost nas dela slepe za pravice vseh ljudi. Ponos nas dela slepe za naše napake. Predsodki nas
delajo slepe za resnico. Površnost nas dela slepe za resnično vrednost osebe, da sodimo po videzu.
Možnosti za zaslepljenost je še veliko. Zato je pomembno, da imamo odprte notranje oči, oči vere, ki nam
bodo pomagale, da bomo videli bistvo. Današnji evangelij je pravzaprav pripoved o poti do vere, saj govori o
človeku, ki je spregledal, še bolj pa o človeku, ki je začel verovati v Kristusa. Njen vrh je sleporojenčeva
izpoved vere: »Verujem, Gospod!« (Jn 9,38).
Pot sleporojenega je simbol poti od nevere k veri, poti iz teme k luči. Zdrav vid je dragocen dar, za katerega se
moramo Bogu zahvaljevati. Vera pa daje globlji in drugačen pogled. Vse se spremeni, če pogledamo z očmi
vere: »Nekoč ste bili tema, sedaj pa ste luč v Gospodu« (Ef 5,8), pravi drugo berilo. Koliko pričevanj ljudi bi
lahko našteli, ko so z resničnim spreobrnjenjem videli sebe in svet okoli sebe v novi luči, predvsem v luči
smisla, veselja in upanja. Prosimo Gospoda, naj očisti naš vid, da bo »všeč Gospodu« ter bodo oči našega srca
videle bistveno in ne bomo »sodelovali pri jalovih delih teme«, ampak »živeli kot otroci luči« (Ef 5,8).
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

