ŽUPNIJE GALICIJA
26. julij 2020

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

Ponedeljek

Gorazd in Kliment

27.07.

19.00 za +Ivana in Anico Grebovšek

Torek

Viktor

28.07.

7.00

Sreda

Marta

29.07.

7.00

Četrtek

Peter Krizolog

30.07.

8.00

Petek

Ignacij Lojolski

31.07

19.00 za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger

Sobota

Alfonz Ligvorij

01.08.

7.00

NEDELJA

18. MED LETOM – LEPA NEDELJA NA PERNOVEM

02.08.

7.00 za farane
10.00 procesija in maša za +Pepija Grebovšek
in njegove starše, obl.

za +Jožefo Kresnik
za +Jožeta Podpečan
na Pernovem za +Verico Djuras

(dar. druž. Vengust)

za +Anico ter starše Ožir in Podlesnik

17. NEDELJA MED LETOM
Evangelij
NEBEŠKO KRALJESTVO JE PODOBNO ZAKLADU
Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,44-52)
Tisti čas je rekel Jezus množicam: »Nebeško kraljestvo je podobno zakladu,
skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in
prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo.
Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en sam
dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi.
Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe
vseh vrst. Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedejo in odberejo dobre v
posodo, slabe pa poméčejo proč. Tako bo ob koncu sveta: prišli bodo angeli in
ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in
škripanje z zobmi. Ste doumeli vse to?«
Rekli so mu: »Smo.«
Tedaj jim je dejal: »Zato je vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega
kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in
staro.«

Mt 13,44–52

ZAKLAD
Kristjani vemo, da nič končnega in zemeljskega – niti stvari niti človek – ne more v celoti izpolniti vseh
naših hrepenenj. Svojo osebnost lahko zares zgradimo le tedaj, če sprejmemo Boga in ga ljubimo nad
vse stvari. V tej luči potem prav vrednotimo in cenimo tudi vse zemeljske stvari. On in njegovo kraljestvo
sta za nas skrit zaklad in dragocen biser. Če je Bog v središču našega življenja in gibalo naših misli,
besed in dejanj, bo to življenje zares smiselno in izpolnjeno.
Te resnice nam osvetljuje današnja Božja beseda. Mladi Salomon je priznal, da »ne ve, ne kod ne
kam« in zato prosil Boga za razumno in modro srce, da bi »znal razločevati med dobrim in hudim«.
Kolikokrat tudi mi ne vemo ne kod ne kam. Odločitev za dobro je vse težja, ker je zlo zamaskirano in se
večkrat kaže kot dobro ali vsaj kot nekaj nevtralnega. Prava življenjska modrost je v tem, da se vedno
odločamo za večjo, za največjo dobrino. Prava svoboda ni v stalnem nihanju, ampak v tem, da se z
vsem srcem odločimo za dobro.
Vzgoja in samovzgoja v tem je naša krščanska dolžnost, ker drugače ne moremo pričati za nebeško
kraljestvo. Moč našega pričevanja je odvisna predvsem od trdnosti in premočrtnosti naše krščanske
osebnosti. Tudi mi prosimo Gospoda: »Daj nam razumnosti za pravilno ravnanje. Daj, da najdemo
prave vrednote – predvsem zaklad, ki si ti in tvoje kraljestvo – in vse sile vprežemo v to, da jih
uresničujemo.«
Cerkev je podobna hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro. Prinaša predvsem
Božjo besedo, ki je stara in vedno nova in živa. V njeni luči osvetljuje dogodke in razmere
vsakokratnega časa. Odkriva nam pot do skritega zaklada in dragocenega bisera – do Boga in
njegovega kraljestva. Če zgrešimo pravo pot ali zapravimo ta zaklad, nam vsi morebitni drugi zakladi ne
bodo nič pomagali.
Po: B. Dolenc, Oznanjevalec, 1993

Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere.
Ko najde en sam dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in
ga kupi. Mt 13,45–46
Ni težko slišati kristjanov, tudi takih z nazivi in diplomami, ki
pravijo:
»Če ob nedeljah ne bi bilo diskotek, tekmovanj in prvenstev v
sto športnih panogah; koncertov, razstav in srečanj vseh vrst,
turističnih prireditev, smučanja v zimskih počitnicah in poletnih
počitnic na morju; služb in odprtih trgovin, bi bile cerkve polne.
Zlasti mladih.«
»Če ne bi bilo televizije vsak dan in ob vsaki uri, če bi matere ostajale doma in skrbele
za otroke, če očetje ne bi opravljali dveh ali treh služb, bi bili vsi kristjani in cerkve bi
bile polne. Zlasti mladih.«
Ti kristjani, tudi z nazivi in diplomami, ne vedo ali se delajo, da ne vedo, ali pa nočejo
vedeti, da oči premami vsak košček stekla, če prej še niso videle dragocenega bisera.
Če vera ne blesti kakor dragocen biser, nič ne koristi, če zaprejo diskoteke in stadione,
prekinejo televizijsko oddajanje in prisilijo ženske, da ostanejo doma.
Nihče ne izroča svojega življenja Kristusu samo zato, ker ne ve, kaj bi sicer počel s
svojim časom.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

*

Obvestilo za javnost: Nova navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v
času krepitve epidemije COVID-19: Pred nedeljskimi in prazničnimi svetimi mašami

verniki ob vstopu v cerkev v pripravljeno škatlo oddate list s svojo telefonsko številko
(brez imena in naslova). Listek napišete že doma. – Listki se hranijo 30 dni. .

*
Starše prosimo, da otroke za prvo leto verouka prijavite čimprej, čeprav še ne
vemo, v kašni obliki bo potekal šolski pouk in verouk. – Prijavnice dobite v zakristiji,
oddate jih lahko tudi v poštni nabiralnik župnišča.

*
Bratje kapucini v Celju vabijo v nedeljo, 2. avgusta, k praznovanju Device
Marije Angelske v Porciunkuli. Ta dan lahko prejmemo porciunkulski odpustek. Svete
maše bodo ob 7., 8., 9.30, 11. in 18. uri. Vse dopoldne bo priložnost za sveto spoved
kakor tudi eno uro pred večerno mašo. Prisrčno dobrodošli.

