ŽUPNIJE GALICIJA
4. oktober 2015

NEDELJA

27. MED LETOM – ROŽNOVENSKA

04.10.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Silvo in Franca Pečnik, obl.
ob 10h za +Geliko in Ivana Videnšek, obl.

Ponedeljek

Favstina Kovalska

05.10.

ob 19h za +Jožeta in Štefko Krajnc

Torek

Bruno, ustanovitelj kartuzijanov

06.10.

ob 7h

Sreda

Rožnovenska Mati božja

07.10.

ob 7h

Četrtek

Benedikta

08.10.

ob 8h na Pernovem za +Milana in starše Štefančič

Petek

Dionizij

09.10.

ob 19h za +Milana in Matjaža Verdel in r. Matecove

Sobota

Danilo

10.10.

ob 7h

NEDELJA

28. MED LETOM

11.10.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Alojza in Terezijo Ježovnik, obl.
ob 10h za +Martina in Marico Volf, obl.

v zahvalo in dober namen
za +Antonijo Verdel

za +Heleno in Majdo Duša, obl.

IZ EVANGELIJA 27. NEDELJE MED LETOM

In Jezus jim je rekel:
»Zaradi vaše trdosrčnosti
vam je napisal to naročilo.
Od začetka stvarjenja
pa ju je Bog ustvaril
kot moža in ženo.
Zaradi tega bo mož
zapustil očeta in mater
in se pridružil ženi,
in bosta oba eno telo;
zatorej nista več dva,
ampak eno telo.
Kar je torej Bog združil,
tega naj človek ne loči.«
(Mr 10,5–9)

Mr 10,2–16

KAJ POVEZUJE ZAKONCA?
Danes je veliko mladih zelo radikalnih, ki bi se hoteli darovati s pridržkom. Nekateri se sploh ne želijo
darovati, saj se sploh ne želijo poročiti. »Greva skupaj in bova poskusila, če bo šlo,« zatrjujejo. Zanimivo, da
želijo delati poskuse na človeku, in to v dobi, ko že postavljamo pod vprašaj poskuse nad živalmi … Marsikdo
reče: »Kaj pa se bo spremenilo, če se bova poročila?« »Nič in vse!« odgovorim. »Nič, če nimata vere, in vse,
če jo imata. Če imata vero, verujeta, da je zakon zakrament, in ko pred Bogom izpovesta svojo ljubezen, Bog
stopi v vajin zakon in blagoslavlja vajino ljubezen. Bog vaju spremlja in vama stoji ob strani.« Bog res vstopa v
zakon, v odnos med možem in ženo in ju podpira, a le če sta onadva odprta zanj. Zakonca morata zato skupaj
moliti, hoditi k maši in k zakramentom, biti skupaj in se pogovarjati. Ali lahko še kaj bolj poveže zakonca kot
skupna molitev? Pa na to tako pozabljamo.
Vidimo, kako močen povezovalni člen zakona je Bog, in zato razumemo Jezusove besede: »Kar je Bog
združil, tega naj človek ne ločuje« (Mr 10,9). Kako daljnosežne so te Jezusove besede, pa še bolj občutimo ob
ločitvi zakoncev in ob trpljenju otrok, ki običajno spremlja ločitve. Ločitev lahko izredno rani enega od
zakoncev, gotovo pa močno prizadene otroke. »Preden se zakonci ločijo, bi jim dejala, naj pomislijo na
trpljenje otrok. Če bi ga poznali, se ne bi ločili,« je svojo izkušnjo izrazila žena, ki ji je razpadel zakon. Najbrž
ni samo naključje, da Jezusovim besedam o trajnosti zakonske zveze sledi odlomek, ki opisuje Jezusovo
sprejemanje otrok. Jezus na grajanje učencev odgovori z ljubeznivostjo do otrok in pokaže, kako so otroci
potrebni sprejemanja in ljubezni, ki jim ga lahko daje ljubeč zakon ter razumevajoča družina.
Zakon ni samemu sebi namen, ampak mu je Kristus dal dostojanstvo zakramenta, zato ker je zakonska zveza v
službi človeka, najprej zakoncev, nato še otrok. Zakon in družina sta izjemno pomembna, in kdor želi
človeštvu slabo, ju bo razbijal in uničeval. Kristus pa, ki ljubi človeka, nas vabi, naj varujemo zakon.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

DANAŠNJA NEDELJA JE OBENEM TUDI ROŽNOVENSKA –
ŽELI NAS SPODBUDITI K BOLJ ZVESTI MOLITVI

ROŽNI VENEC
Ranljivo, tiho sklenem dlan z dlanjo v naročju,
Obraz v jesenskem mraku nežno zažari.
Že zrejo proti večnosti sotočju
Nekoč nemirne misli in oči.
In iz srca prek jagod se molitev tke,
V večnost konec vpet je brez začetka.
En krog konča se in se spet začne,
Naniza se življenja dni desetka.
Edinstven sem , da s svojimi dlanmi
Celoto sklepam in v njej si Ti.
Maja Zajc Kalar, Ognijšče 10/13

ŠE DVE VABILI …

*
Veseli smo naših pevskih zborov in smo jim hvaležni za njihov trud pri vajah in
sodelovanje pri bogoslužju. Ni pa samo po sebi umevno, da jih imamo. Za zbor mora
biti tudi dovolj pevcev, zato se mora neprestano dopolnjevati. Naš mešani pevski zbor
znova vabi tiste, ki imajo veselje do petja, da se jim pridružijo kot novi pevci in pevke.
Res je pri zboru veliko dela in truda, je pa tudi veliko veselega druženja in vsak se pri
zboru počuti kot član velike družine. Zato lepo vabljeni novi člani – in za to vabilo
povejte še drugim!
*
Zadnjo nedeljo v oktobru (25. 10.) bomo po deseti maši imeli zunaj pred
župniščem blagoslov obnovljenega velikega križa, ki je bil na južni zunanji steni cerkve
kot pokopališki križ (prvo pokopališče je bilo nekoč okoli cerkve). Obenem bo tudi
blagoslov obnovitvenih del, ki so bila opravljena pri župnišču (nova okna, pleskanje in
urejanje zgornjih prostorov). Ta skromna slovesnost želi biti tudi iskrena zahvala vsem
tistim, ki ste pri tem sodelovali, ki ste ta dela podprli z denarnimi darovi, pa tudi tistim,
ki še boste kaj prispevali (dolžni smo še približno polovico računa za okna).
Lepo vabljeni k maši in blagoslovu na to nedeljo!

