
 

 

 

           ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                   18. avgust 2013  
 
 
 
 

NEDELJA 20. MED LETOM  

18.08.     

 

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 rajne H um ski in  Štajner  

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

Ponedeljek Janez Eudes                                                                               

19.08.                 ob 19h    ob  19h     ob  19h     ob  19h     za +A nico Čakš, obl.            

Torek Bernard                                                                                                  

20.08.             ob 7h  ob  7h  ob  7h  ob  7h       za +M oniko D rev                          

Sreda Pij X.                                                                                

21.08.       ob 7hob 7hob 7hob 7h       za rajne M atecove, obl.                           

Četrtek Devica Marija Kraljica                                                                                                                                  

22.08.                  ob 8ob 8ob 8ob 8 h   h   h   h               na  P ernovem  na P ernovem  na P ernovem  na P ernovem   za +V inka V erdel  

Petek Roza                                                                                          

23.08. ob 19hob 19hob 19hob 19h    za +A lojza L ešnik                                        

Sobota Jernej, apostol                                                

24.08.          ob 7h  ob  7h  ob  7h  ob  7h       za +Pepija V erdel                               

NEDELJA 21. MED LETOM                             

25.08. 

 
  

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

ob  8 .3ob 8 .3ob 8 .3ob 8 .3 0     na  P ernovem   0     na  P ernovem   0     na  P ernovem   0     na  P ernovem   za +M irana G robelnik           

ob  10h     ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +G eliko in  Ivana V idenšek, obl.  

 

 



 

 

* Naša faranka Martina Golavšek je 5. avgusta 2007 na Bledu naredila začasne 
zaobljube pri redovnicah »Hčere Marije Pomočnice« (salezijanke). Na tej slovesnosti 
nas je bilo nekaj več kot za en avtobus tudi iz Galicije. – Letos bo Martina izrekla 
večne zaobljube in tako dokončno postala redovnica. To bo v Marijini cerkvi pri 
salezijancih na Rakovniku v Ljubljani v soboto, 7. septembra ob 10. uri. Prav je, da bo 
tudi tokrat pri Martinini veliki odločitvi navzoč del naše in hkrati njene župnije. 
Posebej vabljeni pevci, člani Župnijskega pastoralnega sveta, pa tudi vsi drugi. Naročili 
bomo avtobus. Prijavite se g. Anici Arnšek z Gorice (040/279-758). Prijaviti se je treba 
najpozneje do sobote, 31. avgusta.  
 

* PREDVIDENI URNIK VEROUKA  v šolskem letu 2013/14: 
 
2. (morda tudi 1.) razred – med tednom popoldne ali v soboto dopoldne 
3. razred – ponedeljek ob 17.45 (po spremembi večerne maše 1 uro prej) 
4. razred – petek popoldne (ura bo dogovorjena naknadno)  
5. razred – torek pred poukom 
6. razred – sreda pred poukom 
7. razred – sreda po pouku 
8. razred – petek pred poukom 
9. razred – petek po pouku  
                                    G. katehistinja Stanka se bo prilagodila, kjer bo to mogoče.  
Začetek verouka: ponedeljek, 9. septembra.  

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bog je navzoč 
 

Povsod, kjer ljudje ljubijo ljudi, je Bog na delu, je Bog navzoč. Kdor živi v 
ljubezni, veren ali neveren, živi zavestno ali nezavestno v magnetnem polju 
Boga, ki je Ljubezen. 

Bog je navzoč v vsakem človeku, ki te ima rad, 
se zate trudi, ki gre in ostane s teboj, ko se znoči. 
Bog te gleda z očmi vsakega človeka, ki zate 
najde razumevanje. 

Bog je navzoč v vsaki lepi besedi, ki te tolaži in 
podpira. Bog je roka na tvoji rami, ki te 
opogumlja in prijazno opominja, kadar stopaš po 
temnih poteh. 

Bog je navzoč v ustnicah, ki te z ljubeznijo poljubljajo. Toplino njegovega 
srca čutiš v objemu. Kjer živi ljubezen v srcih ljudi, se lahko le-ti pogovarjajo 
o Bogu in drug drugega razumejo. 

Phil Bosmans 

 


