ŽUPNIJE GALICIJA
14. februar 2016

NEDELJA

1. POSTNA

14.02.

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

Ponedeljek

Klavdij

15.02.

ob 18h za +Jožeta Krajnc iz Hramš, obl.

Torek

Julijana

16.02.

ob 7h

Sreda

Silvin

17.02.

ob 7h

Četrtek

Frančišek Regis

18.02.

ob 8h na Pernovem za +Slavka in Nežo Cokan , obl.

Petek

Konrad

19.02.

ob 18h za +Ivana Hrustel, 30. dan

za +Angelo Žolnir
za +Konrada Kugler

- po maši križev pot

Sobota

kvatrna

20.02.

ob 7h

NEDELJA

2. POSTNA

21.02.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Rudija in Marjetko Vrčkovnik, obl.
ob 10h za +Antona Dušak, obl.

za +Franca Krulec

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

OB PRVI POSTNI NEDELJI

Jezus se je vrnil od Jordana
poln Svetega Duha;
in Duh ga je vodil po
puščavi
štirideset dni,
hudič pa ga je skušal.
Tiste dni ni nič jedel;
ko pa so minili, je bil lačen.
Tedaj mu je hudič rekel:
»Ako si Božji Sin,
reci temu kamnu,
naj bo kruh.«
In Jezus mu je odgovoril:
»Pisano je: ‚Naj človek ne
živi
samo od kruha.‘«
(Lk 4,1–4)

Ti veš, kolikokrat smo
podlegli skušnjavcu,
ki nas je snubil in mamil
in nam ponujal več svobode,
kot jo moremo prenesti.
Ti veš, kako hitro smo
pozabili nate, očarani nad
lažnim bliščem in prevzeti
od ponudb tega sveta.
Mirno si čakal,
da se nasitimo praznine
in se vrnemo lačni in žejni.
Sam si izkusil
kako vztrajen je skušnjavec,
zato si nam izkazal
usmiljenje.
Bodi čaščen in zahvaljen.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

DVE OBVESTILI:
*
Na drugo postno nedeljo (21.2.) smo vabljeni na romanje celjskega
naddekanata (dekanije Celje, Nova Cerkev in Žalec) v celjsko stolnico.
Ob 15.00 – pozdrav in kateheza g. škofa.
Ob 15.30 – priprava na spoved in križev pot.
Ob 16.00 – sveta maša.
Ves čas srečanja bo priložnost za spoved.

*
Predavanja nadškofa dr. Marjana Turnška ob letu usmiljenja
BOG JE USMILJEN
“Nihče ne more biti izključen iz Božjega usmiljenja. In Cerkev je dom, ki sprejme
vsakogar in nikogar ne zavrne“ (papež Frančišek).
Dom sv. Jožef Celje vabi na predavanja nadškofa dr. Marjana Turnška o Božjem
usmiljenju v letu usmiljenja.
PREDAVANJA:
1.) Jezus, »obličje« Očetovega usmiljenja;
četrtek, 18. februarja 2016, ob 19. uri
2.) Kristjan, »obličje« Jezusovega usmiljenja;
četrtek, 25. februarja 2016, ob 19. uri
3.) Odpuščanje, »obličje« kristjanovega usmiljenja;
četrtek, 3. marca 2016, ob 19. uri

