ŽUPNIJE GALICIJA
9. oktober 2022

NEDELJA

28. MED LETOM – sklep tedna za življenje

09.10.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Ano, Antona, Jožeta in Berto Veber
10.00 za +Marijo in Antona Pecl ter Franca Novak

Ponedeljek

Danilo

10.10.

19.00 za +Franca Šmarčan

Torek

Janez XXIII, papež

11.10.

19.00 v zahvalo in prošnjo

Sreda

Maksimilijan Celjski

12.10.

19.00 za +Marico Videnšek

Četrtek

Gerald

13.10.

8.00

Petek

Kalist

14.10.

19.00 za +Jožeta, Olgo in Ano Šramel, obl.

Sobota

Terezija Velika (Avilska)

15.10.

8.00

NEDELJA

29. MED LETOM

16.10.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Alojza in Terezijo Ježovnik
10.00 za rajne Brglezove in Zavalinškove

na Pernovem za rajne Cokan in Zagoričnik

za +Marico Dolar

28. NEDELJA MED LETOM

EVANGELIJ
Pohvala hvaležnega ozdravljenca
Iz svetega evangelija po Luku
Ko je Jezus potoval v Jeruzalem, je hodil med Samaríjo in Galilejo. Ko je
prispel v neko vas, mu je prišlo naproti deset gobavih mož. Od daleč so se
ustavili in na ves glas govorili: »Jezus, Učenik, usmili se nas!« Ko jih je
zagledal, jim je rekel: »Pojdite in pokažite se duhovnikom!« In med potjo so
bili ozdravljeni. Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil
in z močnim glasom slavil Boga. Padel je na obraz pred njegove noge in se
mu zahvaljeval; in ta je bil Samariján. Jezus pa je odgovóril: »Mar ni bilo
deset očiščenih? Kje pa je onih devet? Ali ni bilo nobenega drugega, da bi se
vrnil in počástil Boga, razen tega tujca?« In rekel mu je: »Vstani in pojdi!
Tvoja vera te je rešila.«

Lk 17,11–19

HVALEŽNOST IN PONIŽNOST
Evangelij današnje nedelje nas vabi, da s
čudenjem in hvaležnostjo prepoznamo
Božje darove. Znati se zahvaliti, znati
hvaliti, kar Gospod dela za nas. Kako zelo
pomembno je to! Vprašajmo se torej, ali
smo sposobni izreči 'hvala'? Kolikokrat
rečemo 'hvala' v družini, v skupnosti, v
Cerkvi? Kolikokrat rečemo 'hvala'
tistemu, ki nam pomaga, ki nam je blizu,
ki nas spremlja v življenju? Pogosto nam
je vse samoumevno. In to se zgodi tudi do Boga. Zelo lahko je iti do Gospoda ter ga nekaj
prositi, toda vrniti se in se zahvaliti … Zaradi tega Jezus z vso močjo poudari to
pomanjkljivost devetih nehvaležnih gobavcev: “Mar ni bilo deset očiščenih? Kje pa je onih
devet? Ali se ni našel noben drug, da bi se vrnil in počastil Boga, razen tega tujca?”
Da se znamo zahvaliti, pa je potrebna ponižnost. V prvem berilu smo prisluhnili izjemnemu
pripetljaju Naamana, poveljnika vojske Aramskega kralja. Bolan za gobavostjo za
ozdravljenje sprejme predlog uboge sužnje in se zaupa zdravljenju preroka Elizeja, ki je bil
pravzaprav njegov sovražnik. Vendar je Naaman pripravljen ponižati se. Elizej od njega ne
zahteva nič. Ukaže mu samo, naj se potopi v vodo reke Jordan. Ta zahteva je Naamana
zmedla, ga celo vznejevoljila. A je to res pravi Bog, če zahteva take banalne stvari? Hoče
se vrniti nazaj, a le sprejme, da se potopi v Jordan, in takoj je ozdravljen.
Marijino srce je, bolj kot katerokoli drugo, sposobno sprejeti Božje darove. In Bog je izbral
ravno njo, preprosto dekle iz Nazareta, ki ni živela v bogatih palačah oblasti, ki ni storila
nič podjetnega. Vprašajmo se, dobro nam bo delo, če smo pripravljeni sprejeti Božje
darove ali pa se raje želimo zapreti v materialne gotovosti, v intelektualne gotovosti, v
gotovosti naših projektov.
Pomenljivo je, da sta Naaman in Samarijan tujca. Koliko tujcev, tudi oseb drugih ver, nam
da zgled za vrednote, ki jih mi včasih pozabljamo ali jih zanemarjamo. Morda nas lahko
nekdo, ki živi ob nas, pa je zaničevan ali odrinjen, ker je tujec, pouči, kako hoditi po poti, ki
jo želi Gospod.
Po: E. Mozetič

Izbiranje župnijskih pastoralnih svetov v župnijah Škofije Celje 2022
V nedeljo, 16. oktobra 2022 bomo v župnijah Celjske škofije izvedli izbiranje novih
župnijskih pastoralnih svetov, katerih mandat bo trajal 4 leta, do l. 2026 oz. do datuma,
ko bo novo izbiranje ŽPS na področju celotne Slovenije.
Predlogi za izbiro članov ŽPS
Prosimo vas, da za člane župnijskega pastoralnega sveta v mandatnem obdobju 2022–
2026 predlagate največ šest župljanov iz vašega okolja, ki jih odlikujejo trdna vera,
nravno življenje in razsodnost. Posebno bodite pozorni na to, da so osebe, ki jih boste
predlagali, dejavni člani vašega župnijskega občestva, ki so pripravljeni poglabljati
svoje znanje in razvijati svoje sposobnosti na področju pastoralnega dela (na
dekanijskih in škofijskih izobraževanjih za člane ŽPS) oz. imajo darove, s katerimi
bodo lahko g. župniku dejavno pomagali pri načrtovanju, spodbujanju in izvajanju
pastoralnega dela v vaši župniji.

***************************************
Takole je bilo zapisano v škofijskih sporočilih. – Volitev novega ŽPS seveda ne
pomeni, da bi morali biti vsi člani novi. Prosim, da dosedanji člani ostanejo še naprej,
kolikor je mogoče.
Vzemite volilne liste, ki so in še bodo na razpolago v cerkvi. Vzemite tudi za tiste, za
katere mislite, da bodo volili. Izpolnjene liste prinesite najpozneje do nedelje,
16. oktobra. Glede na število glasov bo potem sestavljen nov Župnijski pastoralni svet.
Vsi, ki bodo izvoljeni, bodo potem še osebno potrdili, če izvolitev sprejmejo.
Ko škof ordinarij potrdi seznam članov ŽPS, se nov ŽPS razglasi pri nedeljski sveti
maši.

***************************************

