
 

            ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                                   19. julij 2015  

 

 

NEDELJA 16. MED LETOM                                 

19.07.  

 

ob 7h     za farane                                                                        
ob 8.30   na Pernovem  za +Jožeta in Marijo Pečnik, obl.  
ob 10h    za +Jakoba Žagar in Vengustove         

Ponedeljek Marjeta                                         

20.07.                 ob 19h   za +Adolfa Žolnir                     

Torek Lovrenc                                     

21.07.          ob 7h     za +Ivana Šuperger                    

Sreda 1. dan duhovne priprave na novo mašo                        

22.07.                                             ob 19h   za +Martina Golavšek in Ožbelakove 

Četrtek 2. dan priprave                     

23.07.           ob 8h     na Pernovem  za +Ano, Antona in Jožeta Veber 
ob 19h   za +Anico Grebovšek  

Petek 3. dan priprave                                                                                                     

24.07. ob 19h   za +Ivana Potočnik, obl.   
              za +Stanislava Cvikl, pogrebna in osmina  

Sobota JAKOB STAREJŠI, apostol                        

25.07.          ob 7h     za +Rudija Gerčer   
ob 18h       SPREJEM   NOVOMAŠNIKA  

NEDELJA LEPA NEDELJA – SLOVESNOST NOVE MAŠE (ob 10h)  

26.07. 

 
  

ob 7h     za farane                                                                        
ob 10h    za +Jakoba Ograjšek in Šteknečanove starše  
              za +Jakoba Doler          

 



                   

 

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

    

  V TEM TEDNU SE BOMO PRIPRAVLJALI NA  

                                NOVO MAŠO                                    
 

 

 

IZ PISMA NOVOMAŠNIKOM: 

 
Dragi novomašniki!     Vesel sem in hvaležen Bogu, da ste imeli pogum izreči vaš »da« 
Gospodu. Bodite veseli in ponosni, da ste lahko Kristusovi duhovniki, pa tudi to, da ste 
lahko duhovniki v našem slovenskem narodu, ki je v toku zgodovine toliko darov prejel 
ravno po duhovnikih. Čuvajte to bogato dediščino in bodite v službi današnjega 
človeka, odprti za verne in neverne, preproste in učene. Bodite najprej ljudje srca. 
Imejte radi ljudi, h katerim vas pošilja Božja previdnost. Ljudje naj v vas prepoznajo 
človeka, kateremu se lahko zaupajo, človeka, ki zna narediti prvi korak, kot ga je 
naredil Jezus.  
Kot duhovniki nismo modrejši in boljši od drugih, smo pa prejeli dar, da bi sami živeli 
v Ljubezni in odprtosti Božjemu Duhu in tudi druge klicali v odnos, saj je človek brez 
odnosa z Bogom kot mladika, ki se je odcepila od trte. 
Vsak dan se zavedajte svojega poslanstva in bodite znamenje, v katerem bodo ljudje 
odkrivali Boga med nami, Boga, ki ima srce za vsakega človeka.  
                                                                                                               Alojzij Cvikl  

                                                                                                  mariborski nadškof metropolit  
                                                                                                        (Družina, 21. junija 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Fotografija je simbolična 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

* Nekaj obvestil v imenu organizatorjev za teden pred novo mašo:  
 - V torek popoldne bo čiščenje cerkve.  
 - V sredo, četrtek in petek bodo večerne maše (ob 19. uri) kot duhovna priprava 
na novo mašo. Vsak dan (na te tri dneve) bo maševal eden izmed patrov minoritov in 
imel nagovor ob tej tridnevnici.  
 - Za cvetje lahko prinesete svoj prispevek v zakristijo. Če imate kje bele in 
oranžne gladiole ali lilije, jih prinesite v cerkev v petek dopoldne. Kite bodo pletli na 
krajih kot vedno, naprošajo pa tudi za pomoč pri nabiranju zimzelena. Pletenje kit je 
stara tradicija in prav je, da se ohrani še naprej.    (Informacije  na tel. 031/665-759)  
 - Po novi maši bo pri kozolcu pogostitev za vse udeležence, podobno kot je to 
bilo na dan mašniškega posvečenja. Organizatorji prosijo, da bi v ta namen prinesli v 
župnišče čimveč stvari, ki so potrebne za narezke: kruh, salame, sir, vložene stvari itd. 
Vse to prinesite v soboto od 9. do 11. ure. Pecivo prinesite v nedeljo zjutraj do 8. ure. 
Prosimo, da se tega časa držite, ker bodo takrat v župnišču tisti, ki bodo prinesene 
stvari uredili.   
 

 

 

 

 

 

 

 


