ŽUPNIJE GALICIJA
30. julij 2017

NEDELJA

17. MED LETOM

30.07.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Rozalijo in Jožeta Ašenberger
ob 10h za +Toneta Grobelnik, obl., ter družini Grobelnik in Verdel

Ponedeljek

Ignacij Lojolski

31.07.

ob 19h za +Marico in Martina Volf ter vse Jožekove

Torek

Alfonz Marija Ligvorij

01.08.

ob 7h

Sreda

porcijunkula

02.08.

ob 19h za +Ano Kos, osmina

Četrtek

Lidija

03.08.

ob 7h

Petek

prvi petek – Janez Vianney

04.08.

ob 19h za +Justino in Jakoba Doler, obl.

Sobota

OŽBOLT, zavetnik cerkve na Pernovem – prva sobota

05.08.

ob 8h

NEDELJA

Jezusova spremenitev na gori

06.08 .

ob 7h za farane
ob 10h na Pernovem procesija in maša
za +Ano, Jožeta in Antona Veber, obl.

za +Ivana in Marijo Hrustel

za +Terezijo Lebič

na Pernovem za +Janija Podmiljšak, obl.
– LEPA NEDELJA NA

PERNOVEM

OB 17. NEDELJI MED LETOM

Nebeško kraljestvo
je podobno zakladu,
skritemu na njivi,
ki ga je človek našel in skril;
in od veselja nad njim gre
in proda vse, kar ima,
ter kupi tisto njivo.
Nebeško kraljestvo
je podobno tudi trgovcu,
ki je iskal lepih biserov.
Ko je našel dragocen biser,
je šel in prodal vse,
kar je imel, in ga je kupil.«
(Mt 13,44–46)

Mt 13,44–52

ODKRIVAJMO BOŽJI NAČRT Z NAMI
Današnji človek je pogosto izgubljen, odtujen sebi in drugim, izgubil je življenjsko smer
in smisel. Ne ve ne kod ne kam, kakor mladi Salomon, o katerem beremo v prvem berilu
današnje nedelje. Bog nas je določil, naj bomo podobni njegovemu Sinu Jezusu. Bodimo
mu podobni v njegovi življenjski izbiri: »Moja jed je, da izpolnjujem voljo svojega
Očeta.« Pravo smer in smisel svojega življenja bomo našli v istem vzorcu: če bomo
odkrili, kakšen načrt ima Bog z nami, in ga z vso voljo izvrševali.
Cerkev je podobna hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro.
Prinaša predvsem Božjo besedo, ki je stara, a hkrati vedno nova in živa. V njeni luči
osvetljuje dogodke in razmere vsakokratnega časa. Odkriva nam pot do skritega zaklada
in dragocenega bisera – do Boga in njegovega kraljestva. Če zgrešimo pravo pot ali
zapravimo ta zakladi, nam vsi drugi zakladi ne bodo nič pomagali.
Če ljubimo Boga, nam vse pripomore k dobremu, pravi sv. Pavel v današnjem berilu.
Ljubezen do Boga in bližnjega je tisti predznak, ki določa, koliko so vredna naša dejanja.
Poletni počitniški dnevi so nam lahko v korist, sprostitev, počitek ali pa v telesni in
duševni propad. Izkoristimo proste poletne dni tudi za to, da iščemo in odkrivamo
resnične in ne lažne zaklade. Trudimo se zanje, kajti iz truda se nato rojeva tudi pristno
veselje.
Ne pozabite: v naši neposredni bližini se skrivajo veliki zakladi, le odkriti jih je potrebno
ter se nad njimi iskreno razveseliti.
Po: TV Slovenija, Ozare, 1995

OB LEPI NEDELJI NA PERNOVEM
ČASTIMO ZAVETNIKA PERNOVSKE CERKVE,
SVETEGA OŽBOLTA

Sveti Ožbolt, kralj v delu današnje Anglije,
umrl kot mučenec leta 642, goduje 5. avgusta

