ŽUPNIJE GALICIJA
9. julij 2017

NEDELJA

14. MED LETOM

09.07.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Franca in starše Šuper
ob 10h za +Martina Rotar

Ponedeljek

Amalija

10.07.

ob 19h za +Alojzijo in Ferdinanda Novak

Torek

Benedikt, opat, zavetnik Evrope

11.07.

ob 7h

Sreda

Mohor in Fortunat

12.07.

ob 7h

Četrtek

HENRIK, cesar, mož svete Kunigunde

13.07.

ob 9h na Gori za +Faniko in Valentina Reher

Petek

Kamil

14.07.

ob 19h za +Ivana in Faniko Borinc

Sobota

Bonaventura

15.07.

ob 7h

NEDELJA

15. MED LETOM – LEPA NEDELJA NA GORI

16.07 .

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Viktorijo in Viktorja Ledinek, obl.
ob 11h na Gori - procesija in maša
za +Geliko in Ivana Videnšek

za +Jožefo in Martina Golavšek
za +Janka Lukanc, obl.

za +Franca Krulec

14. NEDELJA MED LETOM

Pridite k meni vsi,
ki se trudite
in ste obteženi,
in jaz vas bom poživil.
Vzemite moj jarem nase
in učite se od mene,
ker sem krotak
in iz srca ponižen,
in našli boste
mir svojim dušam.
Zakaj moj jarem je prijeten
in moje breme je lahko.«
(Mt 11,28–30)

Hvalnica Očetu …
“Slavim te, Oče.” Jezus besedo Oče v Matejevem evangeliju doslej izgovori že dvaintridesetič in v teh
vrsticah to stori petkrat. Nič čudnega ni, če jih Matej začenja z vso slovesnostjo: Tedaj je Jezus
spregovoril in rekel. Že prvi izraz je pomenljiv. Jezus, ki so ga odklonili, je kljub vsemu zaznal Očetovo
navzočnost. Ta se ne neha razodevati in nadaljuje s svojim delom odrešenja. Pri tem pušča vnemar modre
in razumne, ki mislijo, da razumejo in da imajo Janeza lahko za obsedenca, njega samega pa za
požrešneža in pijanca. Jezus se ne meni zanje in nam govori o Očetu, o njem, ki je Gospod neba in
zemlje, ki gospoduje vesolju, ki pa vendar ne ravna kot “gospodar”. Zato je Oče tisti, ki se sklanja nad
majhne in se veseli majhnih stvari, ljubi nevednega, brani uboge in stiskane, ki sliši krik trpljenja. In ko se
ti “mali” ozrejo vanj, se jim razodene. Jezus se zaveda, da se to dogaja v njegovih učencih, v tistih, ki jih
je on povišal kot člane kraljestva. Njegovo veselje in njegova hvalnica izvirata iz ugotovitve o delovanju
Boga, ki ga on imenuje “Aba”: “Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč.”
Naše besede niso sposobne zajeti globine misli. Naš odlomek hoče izraziti način Očetovega delovanja, ki
je zastonjsko, prednostno in izhaja iz njegove neodvisne volje. Pavel to pove z besedami: “Uničil bom
modrost modrih, razumnost razumnih bom zavrgel ... Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta noro, da bi
osramotil modre ...” Razvneti od svoje modrosti si domišljajo, da vedo vse, medtem ko se Bog razodeva
preprostim. Kako pa se to razodevanje dogaja? Po Jezusu.
Po: m. Galizzi, Evangelij po Mateju

OBVESTILA:

*
Ob 100 letnici fatimskih dogodkov ima vsaka škofija svoj fatimski romarski dan.
Tako bo v soboto, 15. julija, fatimsko romanje celjske škofije v Petrovče.
Slovesna sv. maša, ki jo bo vodil naš škof Stanislav Lipovšek, bo ob 11. uri. Pred mašo
bo ob 10h molitvena ura.
Poseben poudarek bo na prošnji za nove duhovne poklice. Lepo vabljeni seveda vsi,
posebej pa še člani raznih skupin v župnijah (Župnijski pastoralni svet, Gospodarski
svet, pevci, ministranti, molitvene skupine itd.).

*
Lepe nedelje bodo letos:
na Gori 16. julija, v Galiciji 23. julija, na Pernovem 6. avgusta.
Slovesnost na Gori in v Galiciji bo vodil p. Dani Golavšek.
K maši na Jakobovo nedeljo v Galiciji še posebej lepo vabljeni jubilanti, ki letos
praznujejo okroglo obletnico svojega življenja. Skupaj z njimi se bomo po maši malo
poveselili pod kozolcem.

