
 

 

           ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                   25. avgust 2013  
 
 
 
 

NEDELJA 21. MED LETOM  

25.08.     

 

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 +M irana G robelnik           

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

Ponedeljek Zefirin                                                                                    

26.08.                 ob 19h    ob  19h     ob  19h     ob  19h     za rajne M atecove               

Torek Monika                                                                                                   

27.08.             ob 7h  ob  7h  ob  7h  ob  7h       za +N ežo in  Janeza A šenberger in  starše B arba 

Sreda Avguštin                                                                              

28.08.       ob 7hob 7hob 7hob 7h       za +M ajdo in  H eleno D uša, obl.                    

Četrtek Mučeništvo Janeza Krstnika                                                                                                                              

29.08.                  ob 8h      na  P ernovem  ob 8h      na  P ernovem  ob 8h      na  P ernovem  ob 8h      na  P ernovem   za +R ozalijo D oler 

                                             in  ostale Johanove iz  Z avrha 

Petek Feliks                                                                                        

30.08. ob 19hob 19hob 19hob 19h  za dva F ranca in  Stanko V engust ter V ero K rivec       

Sobota Rajmund                                                        

31.08.          ob 7h  ob  7h  ob  7h  ob  7h       za +M irana, E rnesta in  M arijo G robelnik         

NEDELJA 22. MED LETOM   (Angelska)                

01.09. 

 
  

ob 7ob 7ob 7ob 7 h       h       h       h       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 +B ranka Pečnik, obl.        

ob  10h     ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +Ivana B orinc, 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 ŽPS, pa tudi vsi drugi. Naročen je avtobus (cena prevoza 
okoli 6 € - odvisno od zasedenosti avtobusa). Prijavite se g. Anici Arnšek z Gorice 
(040/279-758). Prijaviti se je treba najpozneje do sobote, 31. avgusta.  
Odhod avtobusa bo ob 8. uri izpred šole na Trju.  
 Martina bo prihodnjo nedeljo (1. septembra) v naši župniji navzoča pri vseh treh 
mašah in bo predstavila redovno družino, v kateri živi, in povedala še marsikaj 
zanimivega. Vabljeni vsi, posebej še mladi, da bi bolj spoznali tudi duhovni poklic.  
 

 

* OBVESTILO: 

V našem študentskem domu, ki se nahaja v Zavodu sv. Stanislava v mirnem delu Ljubljane (v 
Šentvidu) imamo še nekaj prostih mest za študentke oz. študente, saj se je letos iz doma izselila večja 
skupina študentov. Če imate v župniji mlade, ki bi jih zanimalo bivanje v študentskem domu, kjer 
si mladi med seboj pomagajo, se v prostem času družijo, sprostijo v telovadnici in poskrbijo za 
svojo osebno rast, jih povabite, da pogledajo našo spletno stran ali se pri nas osebno oglasijo. 

Pokličite nas lahko na 031 708 313 ali pišite na studentski.dom@stanislav.si ali kliknite jfg.stanislav.si 
. 
Na spletni strani boste lahko dobili prvi vtis o življenju v našem domu.  
 
Nada Zupančič, ravnateljica 
 

 

 

 

* 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.  



                                                                                     


