ŽUPNIJE GALICIJA
13. april 2014

NEDELJA

6. POSTNA – CVETNA

13.04.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Dušana, Marijo in Jožeta Pečnik
ob 10h za +Antona in Marijo Pecl, obl., ter Franca Novak
PRI DRUGIH DVEH MAŠAH BLAGOSLOV ZELENJA

Ponedeljek

Lidvina

14.04.

ob 19h za +Jožefo in Martina Golavšek, obl.

Torek

Paternij

15.04.

ob 7h

Sreda

Bernardka Lurška

16.04.

ob 7h

Četrtek

VELIKI ČETRTEK

17.04.

ob 19h za +Martina Golavšek in Ožbelakove

Petek

VELIKI PETEK

18.04.

ob 19h obredi velikega petka

Sobota

VELIKA SOBOTA

19.04.

ob 7h blagoslov ognja
ob 19h za +Marjetko in Rudija Vrčkovnik ter Moniko Drev

NEDELJA

VELIKA

20.04.

ob 7h vstajenjska procesija in maša za farane
ob 10h za +Jožeta in Marijo Čretnik

za +Marijo in Vinka Ramšak, obl.
za +Franca Krulec

NOČ

MISLI OB CVETNI NEDELJI

Množice pa,
ki so šle pred njim in za
njim,
so vzklikale:
»Hozana Davidovemu
sinu!
Blagoslovljèn,
ki prihaja
v Gospodovem imenu!
Hozana na višavah!«
(Mt 21,9)

Ko obhajamo evharistično skrivnost, se spominjamo celotnega
Kristusovega odrešenjskega delovanja. Pri vsaki maši gremo s Kristusom
na pot v Getsemani, kjer poti krvavi pot in moli. Sočustvujemo z njim,
ker so ga izdali njegovi najboljši prijatelji. Prehodimo z njim križev pot,
stojimo ob njegovem križu in se veselimo svetlobe vstajenja v
velikonočnem jutru. To, kar je storil za nas in česar se spominjamo pri
vsaki maši, nas »sili«, da ponavljamo: »Kako dober je Gospod.« Da, tako
je dober, da ostaja z nami v podobi kruha. Pri vsaki maši in pri vsakem
obhajilu prihaja k nam Kristus s sporočilom, da nas ljubi. V evharistični
skrivnosti postane njegova ljubezen otipljiva. Tudi zato so kristjani začeli
častiti sveto Rešnje telo, da bi se napajali ob viru ljubezni. V vsaki
majhni beli hostiji so »skoncentrirani« dogodki ob veliki noči in otipljiv
spomin na božjo ljubezen do nas. Spoštljivo obhajajmo evharistijo,
poglobljeno uživajmo ta kruh, da bomo v dneh velikega tedna okusili in
spoznali, »kako dober je Gospod«. In to posredovali tudi drugim.
B. Rustja, Tvoje obličje iščem

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL
NA VELIKO SOBOTO
V GALICIJI

ob 11h
ob 12h
ob 15h
ob 16h
ob 17h

NA GORI

ob 10h

NA PERNOVEM

ob 14h

Zavrh
Galicija
Železno
Hramše
Podgora in Gorica

Čez dan častimo Najsvetejše v božjem grobu.

Vsem želim z notranjim veseljem ožarjene
velikonočne praznike!
Janko Cigala, župnik

