ŽUPNIJE GALICIJA
19. julij 2020

NEDELJA

16. MED LETOM

19.07.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Jožeta in Marijo Pečnik, obl.
10.00 za +Jožefo in Franca Šuperger, obl.

Ponedeljek

Marjeta Antiohijska

20.07.

19.00 za +Jožico Nareks

Torek

Lovrenc

21.07.

7.00

Sreda

Marija Magdalena

22.07.

7.00

Četrtek

Brigita Švedska, sozavetnica Evrope

23.07.

8.00

Petek

Krištof

24.07

19.00 za +Ivana Potočnik in vse Urbanove

Sobota

JAKOB STAREJŠI, apostol, zavetnik naše župnije

25.07.

7.00

NEDELJA

17. MED LETOM – LEPA NEDELJA V GALICIJI

26.07.

7.00 za farane
10.00 (1) za +Jakoba Ograjšek in Šteknečanove starše
ter v zahvalo za 90 let življenja
(2) za +Jakoba Doler

za +Jožeta Fluks
za +Jožefo Verdel
na Pernovem za +Marijo Novak

za +Frančiško in Avgusta Čretnik, obl.

16. NEDELJA MED LETOM
SEJALEC JE ŠEL SEJAT

Evangelij
PUSTITE OBOJE SKUPAJ RASTI DO ŽETVE
Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,24-43)
Tisti čas je Jezus povedal množicam priliko. Rekel je: »Nebeško kraljestvo je
podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoji njivi. Medtem ko so ljudje
spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljuljko med pšenico in odšel. Ko je setev
zrastla in šla v klasje, se je pokazala tudi ljuljka. Prišli so gospodarjevi služabniki
in mu rekli: ›Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi? Od kod torej
ljuljka?‹ Dejal jim je: ›Sovražnik je to storil.‹ Služabniki pa so mu rekli: ›Hočeš
torej, da gremo in jo poberemo?‹ ›Nikakor,‹ je dejal, ›da morda med pobiranjem
ljuljke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. Pustíte, naj oboje skupaj raste do
žetve. Ob času žetve pa porečem žanjcem: Zberíte najprej ljuljko in jo povežíte v
snope, da jo sežgemo, pšenico pa spravite v mojo žitnico.‹«
Še drugo priliko jim je povedal; rekel je: »Nebeško kraljestvo je podobno
gorčičnemu zrnu, ki ga je nekdo vzel in vsejal na svoji njivi. To je res najmanjše
od vseh semen; ko pa zraste, je večje kakor zelišča in postane drevo, tako da
priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah.«
In povedal jim je spet drugo priliko: »Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga
je vzela žena in ga umésila v tri merice moke, dokler se ni vse prekvasilo.«
Vse to je Jezus povedal množicam v prilikah in ničesar jim ni govoril brez prilike,
da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi: ›Odprl bom svoja usta v
prilikah, izrekel bom, kar je skrito od začetka sveta.‹
Tedaj je odpústil množice in šel v hišo. Njegovi učenci so pristopili k njemu in
rekli: »Razlôži nam priliko o ljuljki na njivi.« Odgovóril je in rekel: »Sejalec
dobrega semena je Sin človekov. Njiva je svet. Dobro seme so sinovi kraljestva,
ljuljka pa sinovi hudiča. Sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič. Žetev je konec sveta,
žanjci pa so angeli. Kakor torej pobirajo ljuljko in jo sežigajo v ognju, tako bo ob
koncu sveta. Sin človekov bo poslal svoje angele in pobrali bodo iz njegovega
kraljestva vse, kar je v spotiko, in tiste, ki delajo krivico. Vrgli jih bodo v ognjeno
peč. Tam bo jok in škripanje z zobmi. Takrat bodo pravični svetili kakor sonce v
kraljestvu svojega Očeta. Kdor ima ušesa, naj posluša.

Mt 13,24–43

MALO VEČ POTRPLJENJA
Bog ve vse o nas, pozna nas do zadnjega vlakenca. Ve, da smo narejeni iz mehkega lesa, ki se hitro zlomi, iz
snovi, ki se brž razbije, zato z nami zelo potrpi. Trmasto nas ima za dobre in pričakuje, da bi dobri tudi
resnično postali. K temu nas opominja tudi današnji evangelij. Za naše vsakdanje življenje nam daje
dragocen nauk: »Za Božjo voljo, ne bodite nepotrpežljivi! Ne pričakujte, da bi bili vaši otroci bitja iz čistega
zlata! Poglejte sami sebe, kakšni ste. Kako naj bodo potem ljudje okoli vas popolni? Povsod se lahko pojavi
pleve, ljuljka.«
Radi pravijo, da je na svetu veliko slabega. Istočasno pa pozabljamo, da je veliko slabega v slehernem od
nas. Pa je vsak človek svet v malem. Naša dolžnost je, da v nas samih gradimo boljši svet, da izkoreninjamo
plevel iz njiv svojih src. »Vsak naj pred svojim pragom pometa,« nam veleva slovenska ljudska modrost. To
znamo uporabiti, kadar mislimo na druge. Če nam ljudje kdaj (tudi upravičeno) očitajo: tak si in tak, se
branimo, naj raje sami sebe pogledajo!
Nekoč sem v nekem humorističnem časopisu videli tole šalo: narisani sta bili dve čarovnici, ki sta leteli
vsaka na svoji metli in se pogovarjali o svojih »vozilih«. Hvalili sta vsaka svojo metlo. Ena od njiju je rekla,
da ima njena metla to odliko, da pometa tudi pred njenim pragom. To je namen metle.
To je tudi namen poslušanja Božje besede: ko slišimo, kaj nam pravi Jezus, naj bi znali pomesti pred
pragom svoje duše, svojega življenja. Potrpežljivo moramo delati za to, da se poboljšamo, vztrajno se
moramo truditi, da postane Jezusov nauk naše življenjsko vodilo. Ko bomo videli, kako težavno je to delo
pri nas, ne bomo nestrpni do drugih, ampak bomo podobni nebeškemu Očetu tudi v potrpežljivosti. Dokler
se ura življenja ne izteče, so vsakemu človeku na stežaj odprta vrata Božjega usmiljenja.
Po: S. Čuk, Misli srca

Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli: ›Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi?
Od kod torej ljuljka?‹ Dejal jim je: ›Sovražnik je to storil.‹ Služabniki
pa so mu rekli: ›Hočeš torej, da gremo in jo poberemo?‹ ›Nikakor,‹ je
dejal, ›da morda med pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo vred tudi
pšenice.
Mt 13,27–29

»Prvi sin je zrasel v krasnega človeka, drugi pa je prava katastrofa.«
»Bila je prijetna skupina mladih, pa je eden začel delati neumnosti in je vse
pokvaril.«
»Karitativno delo je zelo dobro potekalo, nato pa, ne da bi vedeli, kaj se je
zgodilo, se je vse obrnilo.«
»Užitek je bil hoditi v službo. Potem pa je prišla nova tajnica in zdaj je
pravi pekel.«
»Ne vem, kaj mi je: ne morem več moliti, ne da se mi hoditi k maši, ne da
se mi več nič delati ...«
Vedno je kaj, kar vse pokvari.
Po navadi nas najprej prevzame malodušje; nočemo polja, na katerem je med dobro pšenico pomešana
ljuljka. Hočemo ga takoj opleti.
To je napačno. Tu na zemlji ni polj brez ljuljke, ker je sovražnik vedno na delu.
Potrebno je potrpljenje: samo Bog zna opleti polje, ne da bi poškodoval pšenico.
Če bi Jezus hotel lepo polje brez plevela, ne bi imel ne prijateljev ne učencev ne apostolov.
Še več, sploh ne bi prišel na zemljo.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

*
Danes teden bo lepa nedelja v Galiciji. Vsako leto ste bili vsi, ki ste bili ob 10h
pri maši, povabljeni pod farovški kozolec na skromno pogostitev. Letos to na žalost ne
bo mogoče, saj veste za pogoj, da je treba za vse pogostitve in druženja vnaprej prijaviti
navzoče z imeni, naslovi in tel. številkami. To pa v tem primeru sploh ni možno. –
Upamo, da vas bomo lahko v prihodnjem letu z velikim veseljem znova povabili.
Vabljeni pa k procesiji in sveti maši, kar pa ni prepovedano.
*
Naša gališka lepa nedelja je običajno tudi Krištofova nedelja (god sv. Krištofa, ki
je zavetnik šoferjev, bo v petek). Na to nedeljo po vsej Sloveniji blagoslavljajo motorna
vozila in zbirajo prispevke za vozila naših misijonarjev (akcija MIVA). Mi obojega ne
moremo, darovali pa bomo del nabirke v ta namen. Vsi pa boste po maši lahko dobili
nalepke za avtomobile in podobice z molitvijo za srečno vožnjo.

