ŽUPNIJE GALICIJA
6. avgust 2017

NEDELJA

Jezusova spremenitev na gori

06.08.

ob 7h za farane
ob 10h na Pernovem procesija in maša
za +Ano, Jožeta in Antona Veber, obl.

Ponedeljek

Sikst

07.08.

ob 19h za +Anito Seher

Torek

Dominik, ustanovitelj dominikancev

08.08.

ob 7h

Sreda

Terezija Benedikta (Edith Stein), sozavetnica Evrope

09.08.

ob 7h

Četrtek

Lovrenc

10.08.

ob 8h na Pernovem za +Avgusta in Amalijo Pečnik
ter rodbini Krušjek in Štamol

Petek

Klara

11.08.

ob 19h za +Anico Grebovšek

Sobota

Ivana Šantalska

12.08.

ob 7h

NEDELJA

19. MED LETOM

13.08 .

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Jožeta in Marijo Pečnik, obl.
ob 10h za +Frančiško Krajnc, obl.

– LEPA NEDELJA NA PERNOVEM

za +Alojzijo in Ferdinanda Novak
za +Martina Tržan, obl.

za +Antonijo Verdel

(daroval Jože Krivec)

OB PRAZNIKU JEZUSOVE SPREMENITVE NA GORI

Čez šest dni je Jezus vzel
s seboj Petra, Jakoba
in njegovega brata Janeza
in jih peljal na visoko goro,
na samo.
Vpričo njih se je spremenil.
Njegov obraz je
zasijal kot sonce
in njegova oblačila
so postala bela kot luč.
In glej, prikazala sta se jim
Mojzes in Elija,
ki sta govorila z njim.
(Mt 17,1–3)

Pomembno dejstvo, na katerega nas opozarja dogodek na gori, je, da se je Jezus spremenil med molitvijo na
samem! Z izbranimi učenci se je ločil od drugih, ločil od ostalega sveta in šel na goro.
Cerkveni očetje pravijo, da Jezus pri spremenjenju na gori ni spremenil oblike, saj potem ne bi bil več on. Ni se
spremenila oblika, ampak luč. Apostoli so ga videli v novi luči! Tako tudi mi, kadar vstopimo v poglobljeno
molitev, vidimo iste vsakdanje resničnosti v novi luči! Začnemo jih gledati in presojati tako rekoč z Božjimi
očmi. Zato je tako pomembno, da se v molitev res poglobimo, da molitev ni le neko naučeno drdranje
določenih obrazcev, ampak da je to pravi pogovor z Bogom. V taki molitvi smemo potem tudi mi pričakovati
to notranjo, »taborsko luč«, to je, razsvetljenje.
V molitvi se tudi mi na nek način ločimo od sveta, gremo na goro, da se srečamo z Gospodom. To je zelo
pomembno, kajti kdor se ne loči od sveta, ta ne more videti Gospodove slave! Taka, poglobljena oblika
molitve, pa zahteva molk, v katerem moremo zaslišati Božji glas, sicer »skrbi tega sveta« Božji glas v nas
zadušijo. Molk nam pomaga, da svoj pogled, svojo pozornost usmerimo na bistveno, na tisto stvarno, a hkrati
prikrito Božjo navzočnost v našem življenju. Sv. Janez Klimak pravi: »Molk je mati molitve, je ognjišče, ki
hrani ogenj Božje ljubezni!«
Molk pa je predvsem stvar srca in ne toliko ust. Molk ni v tem, da ne govorimo, ampak v tem, da s srcem
prisluhnemo Bogu. K takemu molku nas vabijo tudi posebni dnevi zbranosti, kakor so duhovne vaje. Vabijo
nas, da ob Božji besedi umolknemo, se umaknemo na goro, na samoten kraj, ter v tišini molitve prisluhnemo
Bogu. In spoznali bomo, kaj nam Bog želi povedati, kaj pričakuje od nas, kakšna je njegova volja za naše
življenje. Ta poletni čas je idealen čas za tovrsten umik.
Po: J. Kužniku, V Marijini šoli

OB LEPI NEDELJI NA PERNOVEM
ČASTIMO ZAVETNIKA PERNOVSKE CERKVE,
SVETEGA OŽBOLTA

Sveti Ožbolt, kralj v delu današnje Anglije,
umrl kot mučenec leta 642, goduje 5. avgusta

