
ŽUPNIJE GALICIJA        
 28. julij 2019
                           

NEDELJA 17. MED LETOM                                 

28.07. 7.00     za farane                                   
8.30     na Pernovem  za +Janeza Pohole, obl. 
                                   ter Justino in Jožeta Veber
10.00   za +Martina Rotar 

Ponedeljek Marta                   

29.07.                19.00   za družino Rednak   

Torek Peter Krizolog                                  

30.07.       7.00     za +Rozalijo in Jožeta Ašenberger    

Sreda Ignacij Lojolski                             

31.07.                       7.00     za +Jožeta Arh                             

Četrtek Alfonz Ligvorij                                                       

01.08.          19.00   na Pernovem  za +Janeza Štefančič, 30. dan          

Petek porcijunkula – prvi petek 

02.08 19.00   za +Justino in Jakoba Doler, obl.           

Sobota prva sobota                            

03.08.         7.00     za +Jožefo in Jožeta Podvršnik, obl.    

NEDELJA 18. MED LETOM – LEPA NEDELJA NA PERNOVEM  

04.08. 

 

7.00     za farane                                   
10.00   na Pernovem: procesija, blagoslov obnovljenega obzidja 
            in maša za +Janija Podmiljšak in starše, obl. 

                                
                   



                    17. NEDELJA MED LETOM 

                                                                         

Lk 11,1–13

NE POZABI NA BOGA

Mnogim se  zdi  molitev zastarela,  neučinkovita  in  nesmiselna.  Imajo  jo  za  beg  od  resničnosti  in
dolžnosti. Potrebe in stiske ljudi so prevelike, da bi čakali na kakšno negotovo pomoč od zgoraj. Edino
pravo bogoslužje naj bi bilo služenje človeku.
Čeprav se to sliši zelo človekoljubno in skriva v sebi zrno resnice, vendar ne pove vsega. Človek je
vedno bil in je tudi  danes,  v dobi skoraj  vsemogočne tehnike in vsevedne znanosti,  bitje,  ki  kdaj
odpove, ki pozna poraze, nemoč in nebogljenost. Iz te bede se mu vedno znova izvija klic na pomoč. In
ko doživi kaj lepega, veličastnega, ga nekaj priganja, da bi nekomu rekel: Hvala.
V molitvi, priznanju Boga, priznavamo tudi resnico o sebi. »Kdor ne najde Boga, tudi sebe ne najde,«
je zapisala judovska spreobrnjenka in karmeličanska redovnica Edith Stein. Resnica o nas pa je ta, da
sebi ne zadostujemo, da smo naposled vse prejeli in še prejemamo, z drugo besedo; da smo berači. Le
zakaj bi se to sramovali priznati? Čemu bi se skrivali za masko samozadostnosti? Mar ni najbolj veselo
sporočilo evangelija, da smemo poklicati na pomoč in ob tem vedeti, da ne kličemo v gluho temo,
ampak Očeta, ki ve, kaj potrebujemo, še preden ga prosimo? 
Moliti pomeni priznati temeljno resnico o sebi in o Bogu: da sami sebe in vse, kar imamo, vsak dan,
vsak trenutek prejemamo iz rok Boga, ki je neizmerno bogat in velikodušen v svoji ljubezni. To priznati
ni ponižanje za človeka, še manj klečeplazenje. Ljubezen nikoli ne ponižuje.
Revež, ki bi se delal bogatina, bi bil smešen. Nekaj podobnega je s človekom, ki meni, da Božjih darov
ne potrebuje. Postane karikatura samega sebe, berač, ki se dela, da je bogatin.
                                                                                                                                                                                                Po: TV Slovenija – Ozare 
1995

                                                                              
                                                                                                                                                           
                                                                             
                                                                               

 Rekel jim je: 
»Kadar mólite, recite: Oče! 
Posvečeno bodi tvoje ime.

Pridi tvoje kraljestvo. 
Naš vsakdanji kruh nam dajaj

 od dne do dne
in odpústi nam naše grehe, 

saj tudi mi odpuščamo 
vsakomur, ki nam je dolžan, 

in ne daj, 
da pademo v skušnjavo!«

(Lk 11,2–4)

https://www.google.si/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.diz.si%2Fwp-content%2Fuploads%2Fben-white-692414-unsplash-1030x688.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.diz.si%2Fcudovita-molitev-zene-in-mame%2F&docid=kn5u89L-NG0bHM&tbnid=Nj7eJr7HmYHOXM%3A&vet=10ahUKEwjLzsLt0tTjAhU98uAKHezAAb4QMwhuKBcwFw..i&w=1030&h=688&bih=670&biw=1536&q=molitev&ved=0ahUKEwjLzsLt0tTjAhU98uAKHezAAb4QMwhuKBcwFw&iact=mrc&uact=8


    LEPO VABLJENI PRIHODNJO NEDELJO  (4. 8.)
                                NA PERNOVO                                                 

  

OB PRAZNOVANJU LEPE NEDELJE 
BO TUDI BLAGOSLOV OBNOVLJENEGA 
NEKDANJEGA OBRAMBNEGA OBZIDJA

PROTI TURKOM    (iz 15. stoletja)

Po slovesnosti vsi vabljeni na druženje ob okrepčilu ! 
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