ŽUPNIJE GALICIJA
6. november 2016

NEDELJA

32. MED LETOM – ZAHVALNA

06.11.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Silvo in Franca Pečnik, obl.
ob 11h na Gori za +Draga Kundih

Ponedeljek

Engelbert

07.11.

ob 18h za rajne Cokan, Pliberšek in Bürgin

Torek

Bogomir

08.11.

ob 7h

Sreda

Posvetitev lateranske bazilike

09.11.

ob 7h

Četrtek

Leon Veliki

10.11.

ob 8h

Petek

Martin

11.11.

ob 18h za +Martina, Miha in Štefana Tržan

Sobota

Jozafat Kunčevič

12.11.

ob 7h za +Faniko Verdel in sorodnike, obl.

NEDELJA

33. MED LETOM

13.11.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Martina Rednak
ter Milana in Anico Kragolnik
ob 10h za +Štefana Trupkovič in starše Čretnik, obl.

za +Angelo Blazinšek
za +Martina Golavšek in Ožbelakove
na Pernovem za +Nado Klanjšek

OB EVANGELIJU DANAŠNJE NEDELJE

Tisti pa, ki bodo vredni,
da dosežejo oni vek
in vstajenje od mrtvih,
se ne bodo ženili
in ne možile,
zakaj tudi umreti
ne bodo mogli več;
enaki so namreč angelom
in so Božji otroci,
ker so otroci vstajenja.
(prim. Lk 20,35–36)

Lk 20,27–38

VEČNOST IZ LJUBEZNI
V življenjepisu neke kandidatke za svetnico je opisan izredno zanimiv dogodek. Bodoča
svetnica je stregla hudo bolni ženi. Svetniška žena je bolníco, ki je trpela in je šla že proti
koncu, želela spraviti z Bogom. Obzirno ji je omenila to možnost, bolníca pa jo ostro zavrnila:
»Če bi bil Bog, potem ne bi bila tu in tako trpela!« Po tem dogodku ji je žena dan za dnem
stregla z veliko pozornostjo in ljubeznijo, dokler ji nekega dne bolnica ni rekla: »Dobrota, ki
mi jo izkazujete, ne more biti izgubljena.« Ljubezen, s katero je žena stregla bolnici, ne more
umreti in ne more biti izničena. Vse na svetu mine, vse potone v pozabo, samo ljubezen in
njena dela bodo ostala.
Naš Bog je Bog ljubezni, zato »ni Bog mrtvih, ampak živih« (Lk 20,38). Vstajenje od mrtvih
kar izžareva iz današnje Božje besede. Božja ljubezen traja večno in ne more miniti niti ob
srečanju s smrtjo, če hoče ostati zvesta sami sebi. Kjer je na delu Bog in njegova ljubezen,
tam je nesmrtnost. Bog pokaže svoj pravi obraz prav v vstajenju. Vera v vstajenje je izraz
zaupanja v Boga, v njegovo besedo in njegovo obljubo. Če res globoko verujemo vanj in
zaupamo v njegovo obljubo, bomo verovali v vstajenje in večno življenje. Vera v vstajenje
temelji na močnem zaupanju v Boga.
Ljudje, ki so verovali v večno življenje, so v svojem življenju naredili velike stvari. Primer
svetniške žene, ki je stregla bolnici, je samo eden izmed številnih dokazov za to. Pravijo, da
danes številni ljudje ne verujejo v vstajenje in večno življenje. Ali ni morda to tudi zato, ker jim
ni še nihče – podobno kot svetniška žena bolníci – pokazal, da ljubezen, ki je združena s
Kristusovo ljubeznijo, ne more umreti?
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

OB DANAŠNJI ZAHVALNI NEDELJI

Dobrine so Božji dar. Neskončno dobremu Bogu se za to
zahvalimo na današnjo zahvalno nedeljo v mislih, besedah
in dejanjih.
Tako hoče Bog. Če te je Gospod popeljal v deželo žita in
vinske trte, kjer lahko brez pomanjkanja ješ svoj kruh in
imaš vsega v izobilju, se spomni, da se Gospodu zahvališ za
lepo deželo, ki ti jo je dal. Upoštevaj in varuj se, da ne
pozabiš na svojega Boga, ko se naješ do sitega, imaš lepe
hiše in v njih prebivaš. Glej, da se tvoje srce ne prevzame.
Zato nikar sam pri sebi ne misli: Moja moč in sila moje roke
mi je pridobila vse to! Pomisli, da je Gospod tisti, ki ti je dal
moč.
Po: A. M. Slomšek, Prazniki – Od pepelnice do zahvalne nedelje

OBVESTILA

*
V soboto, 19. novembra, bo v župnijski cerkvi ob 15. uri koncert otroškega
zbora ob 5. obletnici obstoja. – Kaj več o tem prihodnjo nedeljo.
*
Škofijski odbor za družino Škofije Celje pripravlja srečanje za zakonce: v
četrtek, 17. novembra 2016, ob 19.00 v Domu sv. Jožef v Celju. Naslov srečanja je
»Kako naj zakonci berejo papeško apostolsko spodbudo AMORIS LAETITIA radost ljubezni«
Predavatelj dr. Blaž Jezeršek bo predstavil zelo zanimivo posinodalno apostolsko
spodbudo, ki jo je papež Frančišek napisal po končani sinodi o družini. Apostolska
spodbuda Amoris laetitia (Radost ljubezni) nagovarja k nežnosti, miru in zaupanju v
Boga v družinskem in zakonskem življenju ter kaže vznemirljivo skupno pot skozi
življenje v Življenje. Po predstavitvi apostolske spodbude bo čas za vprašanja in
pogovor.
*
Dominikanci letos praznujejo 800-letnico ustanovitve svojega reda. Naši
dominikanci iz Petrovč in Žalca pripravljajo slovesno praznovanje tega dogodka.
V soboto, 19. novembra, bo ob 19. uri v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu
premiera filma o sv. Dominiku.
V nedeljo, 27. novembra, bo ob 15. uri v petrovški baziliki kantata Blagoslovljena med
ženami in svečana akademija ob 800-letnici dominikancev.
Pri kantati sodeluje tudi naš cerkveni mešani pevski zbor.

