ŽUPNIJE GALICIJA
31. marec 2019

NEDELJA

4. POSTNA

31.03.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Jožeta, Ano in Antona Veber, obl.
10.00 za +Marijo Toplak, obl.

Ponedeljek

Tomaž

01.04.

19.00 (!) za +Stanka Arnšek in starše, obl.

Torek

Frančišek Paolski

02.04.

7.00

Sreda

Rihard

03.04.

7.00

Četrtek

Izidor

04.04.

19.00 na Pernovem za +Slavka in Nežo Cokan, obl.

Petek

prvi petek - po maši križev pot

05.04

19.00 za +Frenka Forštner

Sobota

prva sobota

06.04.

7.00

NEDELJA

5. POSTNA – TIHA

07.04.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Francija in starše Golčar, obl.
10.00 za +Geliko, Ivana in Ivico Videnšek

za zdravje in v zahvalo
za +Angelo in Matevža Lešnik, obl.

za +Jožefo in Pepija Verdel, obl.

4. POSTNA NEDELJA
On pa je očetu odgovóril:
»Glej, toliko let ti služim
in nikoli nisem prestopil
tvojega ukaza,
pa mi še nikoli nisi
dal kozliča, da bi se poveselil
s svojimi prijatelji.
Ko pa je prišel ta tvoj sin,
ki je z vlačugami potratil
tvoje premoženje,
si mu zaklal pitano tele.«
On pa je rekel:
»Otrok, ti si vedno pri meni
in vse, kar je moje, je tvoje.
Vzradostiti in poveseliti
pa se je bilo treba,
ker je bil ta, tvoj brat,
mrtev in je ožível,
ker je bil izgubljen
in je najden.«
(Lk 15,29–31)

Usmiljeni Bog v svoji ljubezni pušča svojim otrokom svobodo tudi za
ceno tveganja, da bodo zapustili dom, odšli v tujo deželo in vse
zapravili. Toda on čaka nanje z razprtimi rokami, ki ne kaznujejo,
ampak hočejo blagoslavljati. Izgubljeni sinovi in hčere so bili že dovolj
kaznovani zaradi svojih krivih poti in prestopkov. Oče jim hoče
preprosto sporočiti, da je ljubezen, ki so jo sami iskali na napačnih
poteh, vedno bila, vedno je in vedno bo pripravljena zanje.
Znana slika vrnitve izgubljenega sina, ki jo je upodobil Walter Habdank, nam kaže Boga tudi kot mater,
ki svojega izgubljenega otroka spet ljubeče sprejme v svoje naročje in na svoje srce (prim. Iz 49,15sl). Ta
Bog oče in mati ljubi vsakega otroka na svoj način. Roke očeta, ki jih ljubeče in zaščitniško položi na
ramena svojega sina, govorijo: »Z veseljem ti bom ponujal svojo zaščito in ljubezen, ki rešuje, dokler ju
boš potreboval. Toda ne želim te zadrževati kakor posest.« Roke sina, ki počiva v očetovem naročju,
čutijo utrip srca in očetovo ljubezen, ki ne omejuje, ampak osvobaja. Pogled očeta je zazrt v daljavo,
morda proti cilju večnega življenja, h kateremu se mora sin še obrniti s samostojnim preobratom. Tako se
lahko sin – ob podpori očeta – sooči s svojo lastno poklicanostjo.
Po: Karl Frielingsdorf, Podobe o Bogu

PRIŽGIMO LUČ V POSTNI ČAS
»OD PETKA – DO PETKA«
Misli za bogoslužje v postnih petkih.
PETEK 3. POSTNEGA TEDNA
Od petka, 29. marca – do petka, 5. aprila
Četrta luč: TEDEN ZAHVALJEVANJA
»Nehvaležnost je plačilo tega sveta« - pravi modrec stare zaveze. Ali ni čudno, da tudi ta oddaja 'od
petka do petka' na Koroškem radiu, večinoma poroča o nesoglasjih, o napakah, o napačnih odločitvah,
o neuspehih, o zablodah, o katastrofah – tako malo pa o požrtvovalnih ljudeh, o tistih, ki pravzaprav
nosijo težo dneva in zaradi katerih nam je kljub vsem krizam še kar lepo. Mediji enkrat na leto izberejo
naj-športnika, ali naj-podjetnika, naj-zdravnika, ali naj-nevemkaj. Takrat ga častijo in se mu zahvalijo
– potem je pa vse pozabljeno. Sicer pa – kako se morajo starši truditi, da otroka naučijo čudežno
besedo 'hvala' – da ta pride otroku spontano iz ust in pozneje tudi iz srca. Kar razvadili smo se, da nam
je vse dano, da je miza obložena, da je trgovina založena, da je letina bogata, da je služba ugodna, da je
šola učinkovita, da so politiki pošteni, da živimo v kolikor toliko mirnem času, da nas drugi poslušajo
in pokažejo razumevanje, da potrpijo z nami in nam pomagajo, da nam odpuščajo in so naši prijatelji –
vsaj takrat, ko jih potrebujemo. Mnogokrat šele govor ob odprtem grobu razodene, za kaj vse smo
lahko pokojniku hvaležni. Lahko bi tudi dejali: »Bolje en hvaležen nasmeh ob srečanju, kakor potok
solz na pokopališču.« V Bogu živimo, se gibljemo in smo – pa to priznamo ali pa ne. Ali smo mu
hvaležni za vsak vdih njegovega zraka, za vse čudovite stvaritve narave za vsako zrno pšenice in za
rdečo jabolko, za noge, ki me nosijo, in srce, ki mi bije v prsih, za starše in vse ljudi, ki so me postavili
na noge … Če smo hvaležni Stvarniku za vse te darove in danosti, potem z njimi tudi odgovorno
ravnamo. Če smo hvaležni tolikim, ki nas dobesedno nosijo na rokah, potem jim znamo to tudi s
hvaležnostjo vračati. Če smo hvaležni za bogastvo ljubezni, ki se nam podarja na vsakem koraku,
potem znamo ohranjati in deliti z vsemi.
Naše poročilo v tednu 'od petka do petka' napolnimo z uresničitvijo največje zapovedi: »Ljubi
Boga z vsem srcem in bližnjega kakor samega sebe.« Uresničevanje te zapovedi bo najpopolnejše
zahvaljevanje – Bogu in ljudem!
Povabilo
OTROCI: Vsak dan se zvečer zahvališ za 5 stvari, ki si jih tisti dan prejel.
MLADI: Vsak dan se zahvali staršem za eno od stvari, ki niso samoumevne: pripravljen obrok, oprano
perilo, žepnino, prevoz …
STARŠI: Bodi hvaležen za vse, kar si lepega doživel v svojem življenju. Z zakoncem si vsak večer
izmenjajta najlepši dogodek dneva.
STAREJŠI: V vsakem dnevu najdi vsaj en dober dogodek in se zanj zahvali sebi ali človeku, s katerim
si ga doživel.
Slovenska karitas

*
Priložnost za velikonočno spoved bo v soboto pred cvetno nedeljo (13. april)
ob 15.00. - Spovedovala bosta duhovnika iz Gotovelj in Šempetra.

