ŽUPNIJE GALICIJA
5. marec 2017

NEDELJA

1. POSTNA

05.03.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Pavlo in Janeza Siter, obl.
ob 11h na Gori za +Jerneja Jelen

Ponedeljek

Fridolin

06.03.

ob 18h za +Rudija Gerčer, obl.

Torek

Perpetua in Felicita

07.03.

ob 7h

Sreda

Janez od Boga

08.03.

ob 7h

Četrtek

Frančiška Rimska

09.03.

ob 8h na Pernovem za rajne Cokan, Pliberšek in Bürgin

Petek

40 mučencev

10.03.

ob 18h za +Janka Lukanc

Sobota

za rajne Jakačeve
za rajne Pušnikove iz Hramš

- po maši križev pot
- kvatrna

11.03.

ob 7h

NEDELJA

2. POSTNA

12.03 .

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Julijano in Slavka Reher, obl.
ob 10h za +Saro Veber, obl.

za +Jožeta in Jožefo Podvršnik ter sorodnike

OB PRVI POSTNI NEDELJI
Tedaj je Duh
odvedel Jezusa v puščavo,
da ga je hudič skušal.
In ko se je štirideset dni
in štirideset noči postil,
je bil potem lačen.
In pristopil je skušnjavec
ter mu rekel: »Ako si
Božji Sin, reci,
naj bodo ti kamni kruh.«
On je odgovoril: »Pisano je:
‚Naj človek ne živi
samo od kruha,
ampak od vsake besede,
ki izhaja iz Božjih ust.‘«
(Mt 4,1–4)

Mt 4,1–11

REŽISER JE POSEGEL V DRAMO IN JO VODI V DOVRŠITEV
Pustne norčije so mimo. Razposajenost in razigranost imata svoje mesto in svoj čas. Veliko je pri tem tudi
pristnih, folklornih sestavin, narodopisnih posebnosti in duhovitosti. Vse preveč pa v pustnih dneh žalijo
verska čustva kristjanov in smešijo stvari, ki so nam svete. Kdor postane žaljiv, preneha biti duhovit.
Na pepelnično sredo smo začeli štiridesetdnevni postni čas. Ob tej besedi si mnogi ljudje predstavljajo nekaj
turobnega, pepelnato sivega, dolgočasnega, pustnega in od zgoraj ukazanega. Jezus pa pravi: »Kadar se
postite, se ne držite čemerno.« Morda nam bo post bližji, če ga bomo pojmovali kot vajo, kot trening za
veliki nastop, nabiranje kondicije za veliki vzpon.
Povsem logično in nujno se nam zdi, če športniki tedne in mesece vadijo. Samoumevno je, da se držijo
strogega dnevnega reda in prave mere v vsem. Isto velja za umetnike, ki veliko nastopajo. Tudi v
krščanskem življenju ne gre brez vztrajnosti, vaje in odpovedi. Prav to nam pomeni postni čas. Prisiljeni
smo namreč v hudo tekmo, v duhovni boj, ki je veliko bolj razburljiv in usoden od vsake športne tekme ali
prvenstva. Ob tem boju se včasih zatrese vesolje do svojih poslednjih meglic. Človek se namreč giblje v
magnetnem polju med dvema privlačnima poloma. Na eni strani je Dobro samo, Vrednota, Resnica,
Življenje, Smisel, Sreča. Vse to je za nas Nekdo, je tisti, ki ga imenujemo Bog. Na drugi strani pa se šopiri
satan, duh laži in pretvarjanja, tisti, ki si privzema videz dobrega, vrednote, resnice in sreče. Samo tako more
zaslepiti in nase prikleniti človeška srca, ki so lačna vsega tega.
Ta drama človeške zgodovine se je začela s prvim grehom. A na srečo glavni igralec v drami ni samo človek
in njegov nasprotnik, skušnjavec. Ta zgodovina ima svojega »režiserja«, Odrešenika Jezusa Kristusa, ki je
sam v to dramo posegel in jo vodi v čudovito dovršitev.
Po: TV Slovenija – Ozare, 1996

OBVESTILA
*
V postnem času je v programu Radia Ognjišče vsak dan od ponedeljka do petka
ob 19.00 prenos svete maše.
Prenašajo jo iz frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani.
*
V petek, 17. marca, ste starši osnovnošolcev, posebej še starši letošnjih
prvoobhajancev in birmancev, vabljeni ob 18.30 na predavanje in pogovor o vzgoji
s patrom Brankom Cestnikom. On je župnik v Frankolovem ter pisec mnogih člankov
in razmišljanj v raznih časopisih in revijah. – To srečanje bo v cerkvi, ker v župnišču ni
primerno velikega prostora. - Lepo vabljeni, saj tudi na ta način lahko naredimo nekaj
lepega in dobrega zase in naše otroke v postnem času.
Pred tem bo v cerkvi tudi maša ob 18. uri.

