
 

 

           ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                    11. avgust 2013  
 
 
 

NEDELJA 19. MED LETOM  

11.08.     

 

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane     

ob  8 .30     na  P ernovem   ob  8 .30     na  P ernovem   ob  8 .30     na  P ernovem   ob  8 .30     na  P ernovem   za +A no, A ntona in  Jožeta V eber 

ob  10h    ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +Jožefo in  Jožeta Podvršnik, obl.  

Ponedeljek Ivana Šantalska                                                                           

12.08.                 ob 19h    ob  19h     ob  19h     ob  19h     za +M artina Tržan, obl.  

Torek Poncijan                                                                                                 

13.08.             ob ob  ob  ob  19h 19h 19h 19h    za +Jožeta G rebovšek, 30. dan              

Sreda Maksimilijan Kolbe                                                                   

14.08.       ob 7hob 7hob 7hob 7h       za rajne V idenškove, Petretove in  za zdravje 

Četrtek MARIJINO VNEBOVZETJE                                                                                                                                      

15.08.                  ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za +M arijo in  vse Šupergerjeve  

ob  8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem   za +K ristino in  F ranca Jelen , obl. 

ob  10h  ob  10h ob  10h ob  10h    za rajne R ednakove in  V ovkove  

Petek Rok                                                                                           

16.08. ob 19hob 19hob 19hob 19h    za +Janeza P ohole, obl., ter Justino in  Jožeta V eber 

Sobota Evzebij                                                        

17.08.          ob 7h  ob  7h  ob  7h  ob  7h       za +B ranka D oler, obl.                          

NEDELJA 20. MED LETOM                             

18.08. 

 
  

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane     

ob  8 .30     na  ob  8 .30     na  ob  8 .30     na  ob  8 .30     na  P ernovem   P ernovem   P ernovem   P ernovem   za rajne H um ski in  Štajner  

ob  10h     ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +F rančiško K rajnc, obl.  

 



 

 

 

                  MISLI OB NAJVEČJEM MARIJINEM PRAZNIKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O večno življenje, kjer je veselje brez žalosti, 
počitek brez truda, zdravje brez bolezni, kjer 
mladost nikdar ne ovene, se življenje nikdar ne 
konča, lepota nikdar ne odcveti, ljubezen ne 
oslabi, kjer se blaženost ne zmanjša (sv. 
Avguštin). Tam kjer Marija sedaj kraljuje, se 
bomo zopet sešli. Tam se bomo skupaj veselili 
in našega veselja ne bo konec. 
1. Veselite se! Ni se vam treba bati smrti. Vsi, ki 
ljubijo čistost, bodo sedeli pred jagnjetom in 
peli novo pesem. Čisti v srcu bodo Boga 
gledali. 
2. Zato bodite pobožni in radi molite, tako kot je 
to storila Marija, naša Mati. Nihče ne ostane čist 
in kreposten, če mu tega Bog ne da. Nebeški 
Oče pa bo dal svojega dobrega Duha vsem 
tistim, ki ga za to prosijo. Bog rad usliši 
nedolžnost in vas ne bo pustil preizkušati prek 
vaših moči, noben sovražnik ne bo mogel pri 
vas kaj doseči, ker ste Jezusovi in Marijini 
ljubljenci. Le kdor pozabi na Boga, zapade v 
greh.  
3. Bodite vedno marljivi in zvesti pri 
izpolnjevanju vaših dolžnosti, delajte radi v 
svojem revnem stanu, kot je to storila Marija, 
vaša mati. Greh in preizkušnja nimata nad 
tistimi nobene moči, ki jih najdeta pri delu. 
Brezdelje je začetek vseh pregreh, je največji 
sovražnik nedolžnosti. Četudi je vaše delo 
težko, plačilo tukaj majhno, tam je vaš Gospod 
in nebesa vaše plačilo. Če vas svet prezira in 
zasmehuje, iščite pri Jezusu in Mariji svojo 
tolažbo.  

Po: A. M. Slomšku 

 

 

»Pom agaj nam , o M ati, v tisti 

blaženi kraj veselja in  veličastva, 

zato da bi tam , kjer si ti, naša 

M ati, bili tudi m i, tvoji otroci. 

U sm iljen je je tvoja lastnost, po 

tvoji priprošn ji doseže jetn ik 

odrešen je, boln i ozdravljen je, 

žalostni tolažbo, grešnik 

odpuščanje, pravični pa m ilost in  

pom oč.«  
 

sv. B ernard 


