ŽUPNIJE GALICIJA
31. julij 2022

NEDELJA

18. MED LETOM

31.07.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Jožeta in Marijo Čretnik
10.00 za +Ivana in Anico Grebovšek, obl.

Ponedeljek

Alfonz Ligvorij

01.08.

19.00 za +Alojza Pogladič in starše Florjanc

Torek

Evzebij – porcijunkula

02.08.

19.00 za +Angelo Križan, obl.

Sreda

Avguštin Kazotič

03.08.

19.00 za +Jožefa in Jožefo Podvršnik

Četrtek

Janez Vianney

04.08.

19.00 za +Justino in Jakoba Doler, obl.

Petek

Ožbolt – zavetnik cerkve na Pernovem – prvi petek

05.08.

19.00 na Pernovem za +Ivana Vodončnik, osmina

Sobota

Jezusova spremenitev na gori – prva sobota

06.08.

8.00

NEDELJA

19. MED LETOM – LEPA NEDELJA NA PERNOVEM

07.08.

7.00 za farane
10.00 na Pernovem procesija in maša za +Janeza Pohole, obl.
ter za Justino in Jožeta Veber

za zdravje

18. NEDELJA MED LETOM

EVANGELIJ
Jezus svari pred lakomnostjo
Tisti čas je nekdo iz množice rekel Jezusu: »Učenik, reci mojemu bratu, naj deli z
menoj dediščino!« On pa mu je odvrnil: »Človek, kdo me je postavil za sodnika ali
delivca čez vaju?« In rekel jim je: »Glejte in varujte se vsake lakomnosti; zakaj
življenja nima nihče iz obilice svojega premoženja.«
Povedal pa jim je to priliko: »Nekemu bogatemu človeku je polje dobro obrodilo.
Premišljal je sam pri sebi: ›Kaj naj počnem, ko nimam kam spraviti svojih pridelkov?‹
In rekel je: ›Tole bom storil: podrl bom svoje žitnice ter postavil večje in tam bom
spravil vso pšenico in svoje blago. In rekel bom svoji duši: Duša moja, veliko blaga
imaš, spravljenega za veliko let; počivaj, jej, pij in bodi dobre volje!‹ Toda Bog mu je
rekel: ›Neumnež, to noč bodo tvojo dušo terjali od tebe, kar pa si spravil, čigavo bo?‹
Tako je s tistim, ki si nabira zaklade, pa ni bogat v Bogu.«

Lk 12,13–21

BOGAT NA PRAVILEN NAČIN
Nekdo iz množice Jezusa prosi, naj posreduje pri razdelitvi dediščine. Jezus pa
spregovori o našem odnosu do denarja. Pomislimo, koliko družin poznamo, ki so se
prepirale, se prepirajo, se ne pozdravljajo, se sovražijo zaradi dediščine. To je samo
eden od primerov. Ni najpomembnejša ljubezen v družini, ljubezen med otroki, brati,
starši, ampak denar. In to uničuje. To je problem, ki ga srečujemo vsak dan. Veliko
družin je uničenih zaradi denarja, ko se brat dvigne proti bratu, in oče proti otroku. To
je prvo, kar povzroči drža navezanosti na denar – uniči! Ko je oseba navezana na
denar, uničuje sebe, uničuje družino. Denar uničuje! Denar sicer služi za doseganje
dobrih stvari, za razvijanje človeštva, a ko je srce nanj preveč navezano, te uniči.
V evangeliju Jezus pripoveduje priliko o bogatašu, uspešnem podjetniku, ki mu je polje
dobro obrodilo. A ta je hotel še več. Človeku to škodi. To je lakomnost. Imeti vedno
več. Ne denar sam po sebi, ampak človekova drža, ki se imenuje pohlep, lakomnost –
zaradi nje človek zboli, kajti vse postane odvisno od denarja. In navsezadnje, in to je
najpomembnejše, lakomnost je orodje, ki vodi po poti, ki je nasprotna tisti, ki jo je za
nas namenil Bog. Sv. Pavel nam pravi, da je Jezus Kristus, ki je bil bogat, za nas postal
ubog, da bi nas obogatil. To je namreč pot Boga: ponižnost, ponižati se za služenje.
Pohlep pa vodi po nasprotni poti.
Naše srce je kakor magnet: pusti se privlačiti ljubezni, vendar pa se lahko pritrdi le na
enem mestu in mora izbrati: ali bo ljubilo Boga ali bo ljubilo bogastvo sveta; ali bo
živelo za to, da bo ljubilo, ali pa bo živelo zase. Vprašajmo se, na kateri strani smo.
Vprašajmo se, na kateri točki smo v naši povesti ljubezni z Bogom. Ali se zadovoljimo
s kakšno zapovedjo ali sledimo Jezusu kot zaljubljeni, resnično pripravljeni kaj pustiti
zaradi Njega? Skratka, nam zadošča Jezus ali iščemo mnoge druge gotovosti sveta?
Po: E. Mozetič

