
 

 

            ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                                    1. junij 2014  
 
 
 
 
 

NEDELJA 7. VELIKONOČNA           

01.06.     

 

ob 7h      za farane                                
ob 10h    za +Urško Hrovat, obl.                
                SLOVESNOST PRVEGA SV. OBHAJILA      

Ponedeljek Marcelin                                                                                 

02.06.                 ob 19h    za +Martina in Marijo Novak, obl.           

Torek Ugandski mučenci                                                           

03.06.            ob 7h     za +Karla Lobnikar                          

Sreda Kvirin                                                                      

04.06.              ob 7h     za +Rudija Gerčer                        

Četrtek Bonifacij                                       

05.06.                  ob 8h    v Petrovčah  za +Pepija Verdel    

Petek prvi petek                                                                                                                                                                                                        

06.06. ob 19h    za +Blaža Cvikl, obl., in rajne Tomanove  

Sobota prva sobota  

07.06.          ob 7h     za +Frido Šedl, roj. Videnšek 

NEDELJA B I N K O Š T I         

08.06. 

 
  

ob 7h      za farane                                
ob 8.30    na Pernovem  za +Franca Falant, obl.  
ob 10h    za +Matevža Krajnc, obl., in vse Krajnčeve  

 
    



 
* Danes smo vsi dobili neko posebno in dragoceno darilo:                                  

PRVIČ SO PRI MAŠI ZAIGRALE OBNOVLJENE ORGLE.  
To je darilo za letošnje prvoobhajance, saj so se orgle prvič oglasile prav na njihov 

praznik. – To je darilo za odbor za obnovo orgel in za naše pevce, ki so si to že dolgo 

želeli, težko pričakovali in z vsem srcem za to delali (dva dobrodelna koncerta !). – To je 

darilo tudi vsem, ki ste k obnovi orgel prispevali svoj delež. – Hvala vsem skupaj !   

Slovesnost blagoslova in predstavitve orgel z orgelskim koncertom bo na eno od zadnjih 

dveh nedelj v septembru.      -        (V zvezi z orglami še ni vse poravnano… ) 

                   
*************************************************** ********** 
                   
OB SLOVESNOSTI PRVEGA SVETEGA OBHAJILA  
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOŠČILO K TVOJEMU PRAZNIKU 
 
Prvo sveto obhajilo je 
prazničen začetek čudovitega 
življenja z Bogom. Pri maši 
in obhajilu, ki je spomin na 
Jezusovo zadnjo večerjo z 
apostoli, si se srečal z 
Jezusom. Prvič je prišel k 
tebi in ti si ga sprejel v svoje 
srce in svoje življenje. 
Naj ti ta dogodek pomaga, da 
ne boš nikoli pozabil Jezusa in njegove ljubezni. Naj te spodbuja,  
da boš rad hodil k obhajilu in srečno živel v prijateljstvu z Jezusom. 
 


