
             
 
 
 
 
           ŽUPNIJE GALICIJA         
                                 7. februar 2016  
 

 

NEDELJA 5. MED LETOM                                                  

07.02.  

 

ob 7hob 7hob 7hob 7h     za farane                                                                        
ob 8.30   na Pernovem ob 8.30   na Pernovem ob 8.30   na Pernovem ob 8.30   na Pernovem   za +Gabrijelo Zagoričnik 
                                       ter Martina in Nežiko Cokan  
ob 10h   ob 10h   ob 10h   ob 10h   za +Franca Jerneitz    

Ponedeljek (Prešernov dan)                                           

08.02.                 ob 18h ob 18h ob 18h ob 18h   za rajne Svetelove, obl.                                          

Torek Apolonija                                 

09.02.          ob 7h ob 7h ob 7h ob 7h     za +Rozalijo in Jožeta Ašenberger  

Sreda PEPELNICA  - začetek postnega časa  

10.02.                                                   ob ob ob ob 18h 18h 18h 18h     za +Emo Šuperger, osmina                    

Četrtek DAN ČEŠČENJA SV. REŠNJEGA TELESA                  

11.02.           ob 7h     ob 7h     ob 7h     ob 7h     za vse bolnike                        
ob 10h ob 10h ob 10h ob 10h   za +Angelo Jovan  
ob 17h   ob 17h   ob 17h   ob 17h   za +Anico Grebovšek  

Petek Evlalija                                                                                                                                     

12.02.                ob 18h  ob 18h  ob 18h  ob 18h      za +Stanislava Cvikl                  
                 - po maši križev pot  

Sobota Jordan                                                             

13.02.          ob 7h     ob 7h     ob 7h     ob 7h     za +Antonijo Verdel                      

NEDELJA 1. POSTNA                                                     

14.02. 

 
  

ob 7hob 7hob 7hob 7h     za farane                                                                        
ob 8.30   na Pernovem ob 8.30   na Pernovem ob 8.30   na Pernovem ob 8.30   na Pernovem   za +Jožeta in Marijo Pečnik  
ob 10h   ob 10h   ob 10h   ob 10h   za +Alojza Pogladič in starše Florjanc, obl.  

 



 
 
 
 
 
*******************************************************************************                                                                                  
                               

              OB PETI NEDELJI MED LETOM  
                                                                                                                                                
 
                                                                              
                                                                                                                                                         
 

Simon se je oglasil in mu rekel: »Učenik, vso noč 
smo se trudili, pa nismo nič ujeli; toda na tvojo 
besedo bom vrgel mrežo.« In ko so to storili, so 
zajeli veliko množino rib, da se je njih mreža 
trgala. Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, 
naj jim pridejo pomagat. Ti so prišli in napolnili 
so oba čolna, da sta se potapljala. Ko pa je Simon 
Peter to videl, je padel Jezusu k nogam in rekel: 
»Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!« 
(Lk 5,5–8) 

 
Peter imenuje Jezusa najprej Učenika, pozneje pa Gospoda. A je v 
Jezusovem nastopu kaj malo gosposkega. Ne zahteva od množice, naj mu da 
prostor, ne velela apostolom, da mu naredijo govorniški oder. Sam zelo 
preprosto poskrbi zanj. 
»Pojdi od mene« so nam od nekod znane besede. Ni jih izgovoril Peter 
Jezusu, temveč Jezus Petru, ko ga je ta nagovarjal, naj ne gre v trpljenje. 
Takrat je Peter moral slišati očitek, da ne govori po Božje, temveč po 
človeško. Danes se dogaja nasprotno. Če bi danes Peter govoril po človeško, 
bi Jezusu rekel: »Nikar ne hodi od mene, bodi vedno na mojem čolnu, boš 
videl, koliko rib bova vsak dan ujela in kako se nama bo kopičil dobiček.« A 
glej, Peter prosi Jezusa, naj gre od njega. Čuti se nevrednega njegove bližine. 
Tu Peter ne misli po človeško. Kakor takrat ni šel Peter od Jezusa, tako sedaj 
ni šel Jezus od Petra. Za vedno sta ostala skupaj. Jezus še vedno uči iz 
Petrovega čolna, Peter pa še vedno na njegovo besedo spušča mreže. 
 

Po: Beseda da Besedo 

                                                                                      
                                                                     
 
 
 
 
 



 
 

DAN ČEŠČENJA 
SVETEGA REŠNJEGA TELESA 

 
 
 

četrtek, 11. februarja  
 
 
 

URE  
7.00 maša,    litanije Imena Jezusovega 
8.00 molijo iz naselja                                  Pirešica 
8.30                                                             Pernovo  
9.00                                                             Železno  
9.30                                                             Hramše 
10.00 maša 
11.00                                                             Galicija  
11.30 (do 12h)                                               Zavrh 
   
15.30                                                              Podgora 
16.00                                                              Gorica  
16.30 križev pot 
17.00 maša,           sklep češčenja  
 
 
 

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
* Za našo župnijo je MOLITVENI DAN ali DAN ČEŠČENJA SV. REŠNJEGA 
TELESA vsako leto 11. februarja. Nagovore pri mašah (razen zjutraj) bo letos imel     
g. Jože Brilej, upokojeni duhovnik.  
Lepo vabljeni, da v četrtek žrtvujete pol ure svojega časa tudi izven maše in pridete 
počastit Jezusa v Najsvetejšem zakramentu. Dan češčenja v župniji je lepa priložnost, 
da izrazimo svojo vero in hvaležnost za Jezusovo bližino v kruhu življenja.  
Ker dopoldne večinoma niste prosti, še posebej vabljeni k sklepni sv. maši ob 17. uri.  
 
* V četrtek (11.2.), ko je obenem god Lurške Matere božje, bomo obhajali           
24. svetovni dan bolnikov. Na ta dan bo v kapeli celjske bolnišnice ob 19. uri celjski 
škof dr. Stanislav Lipovšek daroval sveto mašo. K tej maši so lepo vabljeni bolniki, 
njihovi domači in sorodniki, zaposleni v bolnišnici, duhovniki in drugi verniki.   
 
* Mladi iz župnije Celje sv. Jožef, vabijo na uprizoritev veseloigre ''Miciki je 

treba moža'’ 
Uprizoritev bo v torek, 9. februarja 2016, ob 16. uri, v Kardinalovi dvorani Doma sv. 
Jožef Celje 
Komedijo pripravljamo mladi z Jožefovega hriba v Celju z režiserjem, Jožetom Planinškom. 

 
Dom sv. Jožef pa vabi tudi na kulturno akademijo to nedeljo: 

 
Praznik kulture na Jožefovem hribu  
Dom sv. Jožef Celje vabi na kulturno akademijo, ki jo pripravljamo na predvečer slovenskega kulturnega 
praznika in soustvarjamo mladi ter župljani župnije Celje-sv. Jožef. Tako bomo nastopili: Župnijski pevski 
zbor, mladinska pevska skupina Jožefinke, zasedba Fantje z Jožefovega hriba, Zbor zaposlenih Doma sv. 
Jožef, mladi iz župnije in drugi. Slavnostna govornica bo mag. Tanja Roženbergar.  
Vabljeni v nedeljo, 7. februarja ob 16. uri, v Kardinalovo dvorano Doma sv. Jožef Celje. 
 
 
* Krajevna skupnost Galicija in Kulturno društvo Galicija Vabita ob  
 SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU NA GLEDALIŠKO PREDSTAVO 
PREVARE 

Avtor:Anica Močivnik 

V izvedbi gledališke skupine  
KD Bratov Dobrotinšek-Škofja vas  

v soboto, 13. februarja, ob 19.00 uri - v Domu krajanov Galicija. 
 


