ŽUPNIJE GALICIJA
7. avgust 2022

NEDELJA

19. MED LETOM – LEPA NEDELJA NA PERNOVEM

07.08.

7.00 za farane
10.00 na Pernovem procesija in maša za +Janeza Pohole, obl.
ter za Justino in Jožeta Veber

Ponedeljek

Dominik, ustanovitelj dominikancev

08.08.

19.00 za +Martina Tržan, obl.

Torek

Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein)

09.08.

19.00 za +Nežo Cvikl in rajne Tomanove, obl.

Sreda

Lovrenc

10.08.

19.00 za +Franca Arnšek

Četrtek

Klara, ustanoviteljica klaris

11.08.

19.00 na Pernovem za +Jožeta in starše Veber

Petek

Ivana Šantalska

12.08.

19.00 za +Ferdinanda Herman

Sobota

Radegunda

13.08.

8.00

NEDELJA

20. MED LETOM

14.08.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Ano, Antona, Jožeta in Berto Veber, obl.
10.00 za rajne Blazinšek-Jelen, obl.

za +Frančiško Krajnc, obl.

19. NEDELJA MED LETOM

EVANGELIJ
Vedno moramo biti pripravljeni
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ne boj se, mala čreda, kajti vaš Oče je sklenil, da
vam dá kraljestvo. Prodajte svoje premoženje in dajte vbogajme. Naredite si mošnje, ki ne
ostarijo, neizčrpen zaklad v nebesih, kamor se tat ne približa in kjer molj ne razjeda. Kjer
je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce. Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke
prižgane, vi pa bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se bo njihov gospodar vrnil s svatbe,
da mu odprejo takoj, ko pride in potrka. Blagor tistim služabnikom, ki jih bo gospodar ob
svojem prihodu našel budne! Resnično, povem vam: Opasal se bo in jih posádil za mizo.
Pristopil bo in jim stregel. In če pride ob drugi ali tretji nočni straži in jih najde takó, blagor
jim! - Védite pa: Če bi hišni gospodar vedel, ob kateri uri pride tat, ne bi pústil vlomiti v
svojo hišo. Tudi vi bodite pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin
človekov.« Peter je rekel: »Gospod, ali pripoveduješ to priliko za nas ali za vse?«
Gospod je dejal: »Kdo je torej zvesti in preudarni oskrbnik, ki ga bo gospodar postavil nad
svojo služinčad, da ji odmeri hrano ob pravem času? Blagor tistemu služabniku, ki ga bo
njegov gospodar ob prihodu našel, da tako dela! Resnično, povem vam: Čez vse svoje
premoženje ga bo postavil. Če pa ta služabnik reče v svojem srcu: ›Moj gospodar zamuja s
svojim prihodom‹ in začne pretepati hlapce in dekle, pojedati, popivati in se upijanjati, bo
gospodar tega služabnika prišel ob dnevu, ko ga ne pričakuje, in ob uri, za katero ne ve;
presekal ga bo na dvoje in mu dal delež z neverniki. Kajti tisti služabnik, ki spozna voljo
svojega gospodarja, a ničesar ne pripravi in ne dela po njegovi volji, bo hudo tepen. Tisti
pa, ki je ne spozna in stori kaj takega, kar zasluži udarce, bo malo tepen. Od vsakega, ki
mu je bilo veliko dano, se bo veliko zahtevalo, in komur so veliko zaupali, bodo od njega
toliko več terjali.«

Lk 12,32–48

BOŽJA LJUBEZEN – RESNIČNI ZAKLAD
Evangelij današnje nedelje govori o želji po dokončnem srečanju s Kristusom. To je
želja, zaradi katere smo budnega duha in vedno pripravljeni, saj ga pričakujemo iz
vsega svojega srca, z vsem, kar smo. To je temeljni vidik življenja.
Kristjan je torej tisti, ki nosi v sebi veliko in globoko željo, srečati se s svojim
Gospodom skupaj s svojimi brati, sopotniki na poti. Vse to pa, kar nam Jezus pravi, je
povzeto v znanem Jezusovem izreku: »Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše
srce«. Vsi mi imamo kakšno željo? Ubogi tisti ljudje, ki nimajo nobene želje! Željo iti
naprej, proti obzorju. Za nas kristjane je to obzorje srečanje z Jezusom, srečanje ravno z
Njim, ki je naše življenje, naše veselje, tisti, ki nas osrečuje.
Ali imaš srce, ki si nekaj želi, ali je tvoje srce zaprto, zaspano, omrtvičeno, odprto zgolj
za stvari življenja? Je prisotna želja iti naprej na srečanje z Jezusom ... In kje je tvoj
zaklad, tisti, ki si ga želiš? Katera resničnost je zate najpomembnejša, najbolj
dragocena, tista resničnost, ki kakor magnet privlači srce? Ali lahko rečemo, da je to
Božja ljubezen, ki je hotenje delati dobro drugim, živeti za Gospoda in za druge?
Nekdo bi lahko rekel: »Zame je pomembno, da imam delo, družino in zame je
najpomembneje, da gre življenje naprej z družino, z delom ...« Seveda je to res;
pomembno je, da je vse prav z delom in družino, toda katera je tista moč, ki drži skupaj
to moje delo in družino? Ljubezen je tista. V naše srce jo seje Bog. Gre torej za Božjo
ljubezen. In ravno ta Božja ljubezen je tista, ki daje smisel majhnim vsakodnevnim
prizadevanjem in ki tudi pomaga pri soočanju z velikimi in majhnimi preizkušnjami
našega življenja. Resnični človekov zaklad je to, da gremo v življenju naprej z
ljubeznijo, in to s tisto ljubeznijo, ki jo je Gospod posejal v naše srce. In to je resničen
in neprecenljiv zaklad.
Po: E. Mozetič

OZNANILO IZ PETROVČ
Bazilika Matere božje v Petrovčah, vabi na romarski shod na praznik Marijinega
vnebovzetja. V nedeljo, 14. avgusta, na predvečer praznika, ob 19. 30 uri bodo
večernice z mašo, po maši procesija z Marijinim kipom in lučkami po vasi.
V ponedeljek, 15. avgusta, bodo maše: ob 6.30 in 8.00 uri, ob 10.00 uri (mašuje in
pridiga celjski škof dr. Maksimiljan Matjaž), ob 12.00 uri maša za ostarele in bolne, ob
19.00 maša za mlade (mašuje Martin Golob), med mašo igra glasbena skupina Veselje.
Pri vseh mašah bo priložnost za sveto spoved!
Častilci Petrovške matere božje lepo vabljeni!

ZAHVALA:
Hvala tistim, ki ste sodelovali pri procesiji in sveti maši – ključarjem, bralcem in
ministrantom. Hvala pevcem, ki poskrbijo, da so lepe nedelje res lepe in slovesne,
čeprav to v času počitnic in dopustov ni lahko…
Hvala, da je cerkev tako lepo okrašena in da je zunaj bilo vse pripravljeno za procesijo..
Hvala za lep park okoli cerkve, s katerim je delo celo leto.
Hvala še vsem tistim, ki so zunaj pripravili pogostitev za vse, napekli pecivo itd.
- in vas vabijo, da ne odidete takoj domov.
IN ŠE ENKRAT PODOBNA ZAHVALA VSEM SODELUJOČIM
ZA VSE TRI LETOŠNJE LEPE NEDELJE !

