ŽUPNIJE GALICIJA
7. februar 2021

NEDELJA

5. MED LETOM

07.02.

8.00 za +Frenka Forštner
10.00 za +Justino in Jožeta Veber, obl., ter Janeza Pohole

Ponedeljek

Hieronim – Prešernov dan

08.02.

18.00 za +Izidorja Jelen, 30. dan

Torek

Apolonija (Polona)

09.02.

18.00 za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger

Sreda

Sholastika

10.02.

18.00 za +Boža Obreza, osmina

Četrtek

DAN ČEŠČENJA SV. REŠNJEGA TELESA (MOLITVENI DAN)

11.02.

7.00 za vse bolnike
10.00 za +Rudija in Marjetko Vrčkovnik
17.00 za +Marjano Podvršnik

Petek

Feliks

12.02.

18.00 za +Jožeta Podpečan

Sobota

Jordan

13.02.

8.00

NEDELJA

6. MED LETOM

14.02.

8.00 za +Marico in Jožeta Videnšek
10.00 za rajne Svetelove in Franca Dimec, obl.

za +Jožefa Krajnc, obl.

5. NEDELJA MED LETOM
Evangelij
OZDRAVIL JE RAZNOVRSTNE BOLNIKE
Iz svetega evangelija po Marku
Tisti čas je Jezus prišel iz shodnice in se z Jakobom in Janezom takoj napótil v
Simonovo in Andrejevo hišo. Simonova tašča je ležala, ker je bila vročična, in brž
so mu povedali o njej. Pristópil je, jo prijel za roko in jo vzdignil. Vročica jo je
pustila in ona jim je stregla. Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k
njemu vse bolnike in obsedene. Vse mesto se je zbralo pred vrati. In ozdrávil je
veliko bolnikov z različnimi boleznimi in izgnal veliko hudih duhov, ki pa jim ni
dovôlil govoriti, ker so ga poznali.
Navsezgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, se odpravil ven na samoten kraj
in tam molil. Simon in njegovi tovariši so mu sledili. Ko so ga našli, so mu rekli:
»Vsi te iščejo.« Rekel jim je: »Pojdimo drugam, v bližnja naselja, da bom tudi
tam oznanjal, kajti za to sem prišel.« In prihajal je v njihove shodnice, oznanjal
po vsej Galileji in izganjal hude duhove.

Čudeži so dokaz neskončne Božje
ljubezni do nas, ki jo izkazuje po
Sinu. Njegova ljubezen je vir
Božjega in našega veselja. Potrebo
in krik po razodetju Božje ljubezni
še poveča današnja drama sveta:
beda, pomanjkanje, zmešnjava,
zatiranje, tesnoba in nasilje. Bolezni
in navzočnost množice hudobnih
duhov, o katerih govori evangelij,
so črno ozadje, na katero zasveti
Jezusova luč. On nas doseže in
odznotraj ozdravi. Znova nas
postavi v svetlobo, ki jo poraja
veselje vzajemne ljubezni.
K. Smodiš

Mr 1,29-39

KAKO PA MI OZNANJAMO EVANGELIJ?
V današnjem evangelijskem odlomku nam evangelist Marko
pripoveduje, kako je Jezus po čudežih ozdravljanja, ko so ga
ljudje iskali, ker jim je bilo to zelo všeč, dejal: »Pojdimo drugam
v bližnja naselja da bom tudi tam oznanjal, kajti zato sem
prišel.« Ni bil potujoči zdravnik, temveč potujoči učitelj. Vendar
se pri njem nauk ni nikoli ločil od življenja. Kar je govoril, je s
svojim življenjem potrjeval. To doslednost Jezus pričakuje in
zahteva tudi od nas.
Apostol Pavel je zapisal: »Če oznanjam evangelij, nimam
pravice, da bi se ponašal, saj je to zame nujnost. Kajti gorje
meni, če evangelija ne bi oznanjal!« Te besede veljajo tudi za
vsakega izmed nas. Najprej tako, da evangelij vidimo, da ga
oznanjamo z življenjem. Da ne živimo »na predalčke«: v enem
je življenje čez teden, v drugem pa nedelja oziroma tista urica, ki
jo posvetimo Bogu. Te besede na poseben način veljajo za
tiste, ki imajo posebno nalogo oznanjati in vzgajati – to so starši,
vzgojitelji. Sodobno vzgojeslovje, ki se mu učeno reče
pedagogika, je pričelo širiti prepričanje, da moramo delati z
otroki v rokavicah, na mehko. Tu je treba reči: po pameti! Vzgoja
mora biti zasnovana na ljubezni, ljubezen pa včasih zahteva tudi
odločnost, žrtev. Koliko je staršev, ki zaradi neke napačne
ljubezni ne vršijo svoje dolžnosti vzgojitelja, ne oznanjajo
evangelija, kakor ga svojim otrokom lahko oznanijo le oni.
Manjka jasna, odločna beseda, manjka pa tudi zgled življenja.
Za starše, ki so po svojem stvariteljskem poslanstvu prvi
vzgojitelji, pa tudi za nas vse velja: če evangelij oznanjamo le z
lepimi besedami, trosimo suho listje; evangelij, ki se »utelesi« in
oblikuje najprej naše življenje, pa je kvas prenove in življenjske
svežine.
Po: S. Čuk

PRIPIS:
Hvala vsem, ki ste do zdaj že darovali svoje prispevke za našo župnijo!
Ko bodo ukrepi popolnoma sproščeni in bomo lahko spet imeli skupaj maše po
cerkvah, bom povedal in objavil, koliko smo zbrali.

V četrtek, 11. februarja, bo v naši župniji dan češčenja Svetega Rešnjega Telesa
(molitveni dan). Obhajali ga bomo malo drugače kot druga leta. Ne bo razporeda
češčenja po vaseh, saj nas bo verjetno bolj malo.
Svete maše bodo ob istih urah kot vsako leto.
Vabim vas, da po jutranji maši (7.00) ostanemo še nekaj časa in častimo Najsvetejše,
ki bo izpostavljeno.
Enako naredimo po drugi maši (10.00).
Cerkev bo odprta do 12. ure.
Popoldne bo cerkev odprta znova ob 16. uri in bo izpostavljeno Najsvetejše.
Ob 16.30 bomo molili križev pot.
Ob 17.00 bo sveta maša in sklep češčenja.

