
ŽUPNIJE GALICIJA        
 7. julij 2019
        

                   

NEDELJA 14. MED LETOM – NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU

07.07. 7.00     za farane                                   
8.30     na Pernovem   za +Anico in Franca Cokan, obl. 
10.00   za +Alojza in Jožefo Podlesnik ter Emilijo Koprivec

Ponedeljek Kilijan          

08.07.                19.00   za +Janka Lukanc, obl.                                 

Torek Kitajski mučenci                                

09.07.       7.00     za +Ivana in Anico Čakš, obl.                      

Sreda Amalija                                      

10.07.                       7.00     za +Romana Cvikl                             

Četrtek Benedikt, zavetnik Evrope        

11.07.          19.00   na Pernovem   za +Janeza Štefančič, osmina 

Petek Mohor in Fortunat                

12.07 19.00   za +Ivana Videnšek, obl.                        

Sobota Henrik, cesar, mož sv. Kunigunde    

13.07.         7.00     za +Franca in Nežo Ašenberger 

NEDELJA 15. MED LETOM – LEPA NEDELJA NA GORI 

14.07. 

 

7.00     za farane                                   
8.30     na Pernovem   za +Jožeta in Marijo Pečnik, obl.  
11.00   na Gori  procesija in maša za + Franca in Ano Arnšek 
                                                             ter za zdravje 

              



                  
                     14. NEDELJA MED LETOM 

                                                                                
                                                                                                                                                           

Lk 10,1-12.17-20

JAGNJETA IN VOLKOVI

Jezus nam ni naročil, naj bomo zvitorepe lisice, bodeči ježi ali strahopetni zajci. Jagnjeta naj bomo.
Jagnje je prikupno, ne misli hudega, ni se ga treba bati. Malo zahteva, daje pa vse: volno, kožuh in
meso.
Ko nas Jezus pošilja kot jagnjeta med volkove, hoče reči, da evangelija ne smemo oznanjati in braniti s
sredstvi, ki so lastna volkovom. Nasilje naj premagujemo s krotkostjo, hudobijo z dobroto, izkoriščanje
s pravičnostjo, laž z resnico. Če se kdo spravi na nas z vsemi sredstvi, ki jih premore, bo to tem večji
dokaz, kako je potreben našega pričevanja.
Po človeški pameti bodo volkovi imeli lahko delo. Pokazali bodo zobe in jagnjet ne bo več. Ali Jezus
tega ne ve? Najbrž ve, toda očitno ne računa samo s človeško pametjo. Računa z Božjo močjo, ki se
pokaže takrat, ko je oznanjevalec evangelija brez moči.
Kristjani se dandanes pogosto čutimo kako ovce med volkovi. Ničesar nimamo, na kar bi se mogli
zanašati, nikogar nimamo, da bi povzdignil glas  v našo obrambo. Kdo se zavzame za nas, ko si nas
javno privoščijo ali pa se vedejo do nas, kakor da nas ni?
Naše župnijske maše sredi nedeljskih dopoldnevov se počutijo kakor nebogljen jagenjček med širokim
naborom ponudb širom naokrog prav ob tej nedeljskih uri.
Vse številčnejše možnosti  se  pojavljajo,  ki  so  kakor  jate  lačnih volkov,  ki  vztrajno odjedajo  naša
nedeljska  evharistična  slavja.  Nič  bolje  se  ne  godi  verouku  sredi  kopice  obveznih in  neobveznih
predmetov in obšolskih dejavnosti.
Zgodovina pozna obdobja, v katerih so bili kristjani bolj volkovi kot jagnjeta. Ali so nam tista obdobja v
čast in Cerkvi v blagoslov?

Po: p. F. Cerar

Tisti čas je Gospod določil še 
drugih dvainsedemdeset in 
jih poslal pred seboj po dva 
in dva v vsako mesto in kraj,
kamor je sam nameraval. 

Rekel jim je: 
»Žetev je obilna, 

delavcev pa malo. 
Prosíte torej Gospoda žetve, 

naj pošlje delavce 
na svojo žetev. Pojdite! 

Pošiljam vas kakor 
jagnjeta med volkove.

Ne nosíte s seboj 
ne denarnice, ne torbe,
ne sandal in spotoma 

nikogar ne pozdravljajte! 
V katero koli hišo pridete, 

recíte najprej: »Mir tej hiši!«
 

(Lk 10,1–5)

https://www.google.si/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.rtvslo.si%2F_up%2Fupload%2F2017%2F05%2F17%2F65405429_wheat-field-640960_1920_fp-xl.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.rtvslo.si%2Fokolje%2Fnovice%2Fbliza-se-zetev-psenice-letosnja-letina-bo-manjsa-za-petino%2F424878&docid=055GPzeW0G1zWM&tbnid=ugxd1TSQaEu6AM%3A&vet=10ahUKEwjszo6N7J_jAhWIERQKHbbHBbUQMwhnKBUwFQ..i&w=1160&h=653&bih=670&biw=1536&q=%C5%BEetev%20p%C5%A1enice&ved=0ahUKEwjszo6N7J_jAhWIERQKHbbHBbUQMwhnKBUwFQ&iact=mrc&uact=8


* Pred nami so lepe nedelje: 
14. julija na Gori, 
21. julija v Galiciji,
4. avgusta na Pernovem. 

Prva nedelja v mesecu juliju nas vsako leto poveže z rojaki. Ob
tej priložnosti je dr. Andrej Fink razmišljal takole:

»Slovenija  mora,  kot  je  rekel  dr.
Lambert  Ehrlich,  'biti  mejnik,  ki
druži in veže jug s severom, vzhod
z zahodom. Sama ne sme biti  ne
eno,  ne  drugo,  ne  tretje.  Ostati
mora mejnik, ki druži vse, kakor Sv.
Višarje. To nalogo bo pa Slovenija
mogla izpolnjevati samo v svobodi,
ne  pod  gospodarjem,  ki  bi  sedel
bodisi  na  jugu  ali  na  severu,  na
vzhodu ali na zahodu ...'

Slovenci  zunaj  meja  živimo  v  neprestanem  zavestnem  in
podzavestnem primerjanju sebe s svetom, ki nas obdaja. Iz tega
gledišča se nam Slovenija  zdi  veliko večja, kot je v resnici.  To
opažajo  skoraj  vsi  rojaki,  nekateri  tudi  zelo  visoki  uradniki
slovenske  države,  ki  iz  matice  prihajajo  na  obisk  k  nam  in
opazujejo slovenske stvaritve v svetu.

Naj  bo  trojna,  se  pravi  matična,  zamejska  in  izseljenska,
Slovenija vsem in za vse, kjerkoli nam je dano živeti, primeren in
prijeten krov in zatočišče.« Po: radio.ognjisce.si

https://www.google.si/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fstenske-nalepke.si%2F107-336-large%2Fparsley-vzorec-1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fstenske-nalepke.si%2Fcvetlicne-dekoracije%2F107-parsley-vzorec-1.html&docid=DjXn9YPLIaxKpM&tbnid=BkzjB8XvCmErxM%3A&vet=10ahUKEwiS447HwMHcAhUkxaYKHd4GBsYQMwhsKDUwNQ..i&w=300&h=300&bih=670&biw=1536&q=vzorci&ved=0ahUKEwiS447HwMHcAhUkxaYKHd4GBsYQMwhsKDUwNQ&iact=mrc&uact=8
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