ŽUPNIJE GALICIJA
5. februar 2017

NEDELJA

5. MED LETOM

05.02.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Mirana Grobelnik, obl.
ob 10h za +Vilija in Ljudmilo Tržan

Ponedeljek

Japonski mučenci

06.02.

ob 18h za rajne Kovačeve

Torek

Nika

07.02.

ob 18h za +Franca Cvikl, 30. dan

Sreda

Hieronim Emiliani

08.02.

ob 7h

Četrtek

Apolonija

09.02.

ob 8h na Pernovem za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger

Petek

Sholastika

10.02.

ob 18h za +Antonijo Žolnir

Sobota

DAN ČEŠČENJA SV. REŠNJEGA TELESA

11.02.

ob 7h za +Terezijo Verdel
ob 10h za +Branka Novak, kot osmina
ob 17h za rajne Klep in Bréžnik

NEDELJA

6. MED LETOM

12.02 .

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Vinka in Stanka Verdel, obl.
ob 10h za +Alojza Pogladič, sestro Marijo
ter Florjančeve starše, obl.

(Prešernov dan)

za +Frančiško in Ivana Šuper

OB 5. NEDELJI MED LETOM

Svetilke tudi ne prižigajo in
ne postavljajo pod mernik,
marveč na svetilnik
in sveti vsem, ki so v hiši.
Tako naj vaša luč
sveti pred ljudmi,
da bodo videli
vaša dobra dela
in slavili vašega Očeta,
ki je v nebesih.
(Mt 5,15–16)

Mt 5,13–16

SVETITI, KJER JE NAJTEŽJE, A NAJBOLJ POTREBNO
Kristus nam v današnjem evangeliju naroča: »Vi ste luč sveta. Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da
bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih« (Mt 5,14.16). Lahko je biti luč v
obilju in varnosti lastne sobice, a je to lahko sebično dejanje, kajti pomeni, da svetimo le sebi. Ni lahko
svetiti v prerivanju in hrupu trga, a tu je naša luč najbolj potrebna.
Današnji evangelij pa nam daje še drugo podobo: podobo soli, ki dopolnjuje prvo o luči: »Vi ste sol
zemlje.« Podobi luči in soli nam govorita, da ni lahko služiti, a je služenje v družbi potrebno. V
Jezusovem času je imela sol pomembnejšo vlogo, saj niso poznali hladilnikov in zamrzovalnih skrinj.
Če so hoteli dlje časa ohraniti živila, zlasti meso in ribe, so jih morali osoliti. Kakor je sol ohranila
hrano pred pokvarljivostjo in propadom, tako ljudje, ki služijo drugim in se jim dajo na voljo, varujejo
družbo pred pokvarjenostjo in propadom. Taki ljudje družbo »držijo pokonci«. Gorje družbi, kjer ne bi
bil nihče pripravljen služiti. Svet nujno potrebuje ljudi, katerih dobra dela bodo svetila kakor luč.
Z zglednim življenjem, z opravljanjem dobrih del najboljše pričamo za Boga. Lahko pa bi tudi obrnili
trditev, da vsakdo, ki opravlja dobra dela, oznanja Boga, saj dobrota in dejanja ljubezni kažejo na
Kristusa in na njegovo božanstvo, ker »je Bog ljubezen« (1 Jn 4,8).
Prosimo Gospoda, da bi mogli svoja dobra dela opravljati v povezanosti z njim in tako pričati o
njegovi dobroti.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

V evangeliju današnje nedelje, ki je takoj za blagri, Jezus pravi
svojim učencem: »Vi ste sol zemlje … Vi ste luč sveta« (Mt
5,13.14.) To nas malo začudi, če pomislimo, koga je imel
Jezus pred seboj, ko je izrekel te besede. Kdo so pravzaprav
bili ti učenci? Bili so ribiči, preprosti ljudje … Toda Jezus jih
gleda z Božjimi očmi. Njegovo trditev razumemo kot nekaj,
kar izhaja iz blagrov. Jezus namreč hoče reči: »Če boste ubogi
v duhu, če boste krotki, če boste čistega srca, če boste
usmiljeni…, boste sol zemlje in luč sveta!«
Da pa lahko bolje razumemo podobi soli in luči, moramo
vedeti, da je bilo po judovski postavi predpisano dati nekaj soli
na vsako daritev, namenjeno Bogu kot znamenje zaveze. Luč pa je bila za Izrael simbol mesijanskega
razodetja, ki slavi zmago nad temo poganstva. Kristjani, novi Izrael, torej prejmejo poslanstvo za vse
ljudi, da morejo z vero in karitativno ljubeznijo dajati smer, posvetiti in napraviti rodovitno vse
človeštvo. Vsi mi krščeni smo učenci in misijonarji ter poklicani, da postanemo v svetu živ evangelij.
S svetim življenjem bomo namreč dali ‘okus’ v različnih okoljih ter jih obvarovali propadanja, kakor
to stori sol. S pričevanjem pristne karitativne ljubezni pa jim bomo prinašali Kristusovo luč. Toda če
kristjani izgubimo okus in s tem ugasnemo našo navzočnost kot sol in luč, izgubimo učinkovitost.
Kristjan mora biti svetla osebnost, tista, ki prinaša luč in daje luč. Luč, ki pa ni njegova, temveč je
Božji dar, Jezusov dar.
Papež Frančišek, feb. 2014

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

*
Za našo župnijo je MOLITVENI DAN ali DAN ČEŠČENJA SV. REŠNJEGA
TELESA vsako leto 11. februarja. Nagovore pri mašah (razen zjutraj) bo letos imel g.
Jože Brilej, upokojeni duhovnik (za ta dan je bil pri nas tudi lani).
Lepo vabljeni, da v soboto žrtvujete pol ure svojega časa tudi izven maše in pridete
počastit Jezusa v Najsvetejšem zakramentu. Dan češčenja v župniji je lepa priložnost,
da izrazimo svojo vero in hvaležnost za Jezusovo bližino v Kruhu življenja. Letos bo to
še lažje, ker pride na soboto.

DAN ČEŠČENJA
SVETEGA REŠNJEGA TELESA
sobota, 11. februarja

URE
7.00
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
11.00
11.30
15.30
16.00
16.30
17.00

maša, litanije Imena Jezusovega
molijo iz naselja

Pirešica
Pernovo
Železno
Hramše

maša
(do 12h)

Galicija
Zavrh
Podgora
Gorica

križev pot
maša,
sklep češčenja

