ŽUPNIJE GALICIJA
6. marec 2022

NEDELJA

1. POSTNA

06.03.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Jožefo Strajnšak, 30. dan
11.00 na Gori za +Jožefa in Jožefo Podvršnik

Ponedeljek

Perpetua in Felicita

07.03.

18.00 za +Rudija Gerčer, obl.

Torek

Janez od Boga

08. 03.

18.00 za +Ernesta in Vojka Jazbec

Sreda

Frančiška Rimska

09.03.

18.00 za rajne Pliberšek, Cokan in Bürgin

Četrtek

40 mučencev iz Armenije

10.03.

8.00 na Pernovem za +Vinka Jelen, 30. dan

Petek

Benedikt

11.03.

18.00 za +Janeza Hrustel in sorodnike
- po maši križev pot

Sobota

Inocenc

12.03.

8.00

NEDELJA

2. POSTNA – papeška

13.03.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Janjo Siter in njene starše, obl.
10.00 za +Julijano Puklek

za +Milana Zajšek, 30. dan

1. POSTNA NEDELJA

EVANGELIJ
Jezus zavrne skušnjavca
Iz svetega evangelija po Luku
Tisti čas se je Jezus vrnil od Jordana poln Svetega Duha in Duh ga je vodil štirideset
dni po puščavi, hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel. In ko so ti dnevi minili, je
postal lačen. Hudič mu je rekel: »Če si Božji Sin, reci temu kamnu, naj postane kruh.«
Jezus mu je odgovóril: »Pisano je: Človek ne živi samo od kruha.«
Nato ga je hudič povedel gor, mu v hipu pokazal vsa kraljestva sveta in mu rekel: »Tebi
bom dal vso to oblast in njihovo slavo, kajti meni je izročena in lahko jo dam, komur
hočem. Če torej predme padeš in me moliš, bo vsa tvoja.« Jezus mu je odgovóril:
»Pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!«
Potem ga je hudič odvedel v Jeruzalem, ga postavil vrh templja in mu rekel: »Če si
Božji Sin, se vrzi od tukaj dol; kajti pisano je: Svojim angelom bo zate zapovedoval, da
te obvarujejo, in: Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadéneš ob kamen.« Jezus mu
je odgovóril: »Rečeno je: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!«
Ko je hudič končal z vsemi skušnjavami, se je za nekaj časa umaknil od njega.

Lk 4,1–13

KAKŠEN NAJ BO POST
Postni čas, ki smo ga pričeli minulo sredo s spokornim obredom pepeljenja, je »močen« čas bogoslužnega
leta. Dejstvo pa je, da Bog noče samo zunanjih postnih vaj – pritrgovanja v jedi in pijači, v zabavah in še v
čem, temveč tudi in predvsem notranjo prenovo – da si prizadevamo za pravičnost in dobroto. Post ni teater,
ki traja štirideset dni, post je čas prizadevanja za notranjo lepoto.
Kako je to lepoto mogoče doseči, je povedano v prvem postnem hvalospevu: »Z večjo vnemo naj bi se
posvečali molitvi in delom ljubezni do bližnjega.« Cerkev, ki ji je zaupana razlaga evangelija, nas uči, da
ljubezen do bližnjega pokažemo s telesnimi ni duhovnimi deli usmiljenja. Nekdaj smo se jih pri verouku
učili na pamet in starejši bi jih morda še znali našteti. Kako pa mladi?
Po zgledih iz Svetega pisma Stare in Nove zaveze navadno navajamo sedmero telesnih in sedmero
duhovnih del usmiljenja. Telesna dela usmiljenja so: lačne nasičevati, žejne napajati, popotnike sprejemati,
nage oblačiti, bolnike obiskovati, jetnike reševati in mrtve pokopavati. Vse, razen zadnjega našteva Jezus,
ko slika prizor vesoljne sodbe ob koncu časov. Duhovna dela usmiljenja pa so: grešnike svariti,
dvomljivcem prav svetovati, žalostne tolažiti, krivice voljno trpeti, žaljivcem iz srca odpustiti, za žive in
mrtve Boga prositi. Mnogi ljudje, tudi taki, ki Kristusa in njegovega nauka ne poznajo, vršijo marsikatero od
naštetih del. Bog jim tako svetuje po svojem (p)osebnem poslancu – po glasu vesti. Mi pa, če smo iskreni,
pogosto opustimo marsikaj, kar bi kot Jezusovi učenci morali storiti.
V današnjem evangeliju Jezus pravi: »Človek ne živi samo od kruha.« Kruh, mišljen kot vsa vsakdanja
hrana, je okusen, če ga uživamo v družbi ljudi, ki se imajo radi. Kako lepo bi bilo, da bi vsaj ob nedeljah
naše družine v miru sedele za mizo, kjer bi samo ne jedli, temveč bi tudi drug drugemu postregli s
prijaznostjo in hvaležnostjo. Otipljiva ljubezen – in to je bistvo posta – se mora pričeti doma, sicer bo vse
naše prizadevanje za krščansko rast obviselo v oblakih.
Po: S. Čuk, Misli srca

Dobri Jezus!
Stopili smo v postni čas. To je
priložnost, da iz puščave našega
življenja v tem spokornem času
naredimo zeleno pokrajino.
Sleherni dan nas spremlja
hudič, ki nas nagovarja, da bi
skrenili s prave poti. Daj nam
moči, da se bomo zavedali, da
na poti življenja nismo sami.
Ob nas stopaš ti. Tega se
premalo zavedamo in tvojo
oporo premalokrat izkoristimo.
Naj se v tem postnem času še
bolj povežemo s teboj, da bomo
pogumnejši, močnejši in tako
premagali
vse
hudičeve
preizkušnje.
Notranje pripravljeni bomo
tako lahko s teboj prerojeni
vstali ter razlivali veselje in
ljubezen, ki med nas prihaja po
tvojem križu in vstajenju.
Amen.

*
V tednu, ki je pred nami, bodo začeli delo na strehi kaplanije. Zaenkrat še ne
vedo, kaj bodo lahko naredili v tem tednu, prosijo pa za pripravljenost za pomoč, če
bodo koga poklicali in prosili. Najprej bo gotovo treba streho razkriti in odpeljati staro
opeko. Za prihodnji teden bomo že vedeli kaj bolj konkretnega in bo oznanjeno
danes teden.
*
Kot je že bilo povedano, ste starši letošnjih prvoobhajancev prihodnjo nedeljo
(13. 3.) vabljeni k maši ob 10. uri na razgovor o slovesnosti prvega obhajila.

