ŽUPNIJE GALICIJA
2. oktober 2016

NEDELJA

27. MED LETOM – ROŽNOVENSKA NEDELJA

02.10.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za rajne Plešnik in Štajner
ob 10h za +Jožeta, Marijo in vse rajne Čretnikove

Ponedeljek

Frančišek Borgia

03.10.

ob 19h za +Rozalijo in Jožeta Ašenberger
za +Frančiško Reher, 30. dan (Srečko)

Torek

Frančišek Asiški

04.10.

ob 7h

Sreda

Favstina Kowalska

05.10.

ob 19h za +Antonijo Ozvaldič, osmina

Četrtek

Bruno, ustanovitelj kartuzijanov

06.10.

ob 8h na Pernovem za +Jakoba in Pavlo Grobelnik, obl.

Petek

Rožnovenska Mati Božja

07.10.

ob 16.30 za vse Videnškove
ob 19h za +Marto Princes, obl.

Sobota

Terezija Deteta Jezusa

08.10.

ob 7h za +Ano in Franca Reher

NEDELJA

28. MED LETOM

09.10.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Alojza in Terezijo Ježovnik, obl.
ob 10h za +Franca Novak ter Marijo in Antona Pecl

za +Antonijo Verdel

OB EVANGELIJU DANAŠNJE NEDELJE

In apostoli
so rekli Gospodu:
»Pomnôži nam vero!«
Gospod pa je rekel:
»Če imate vero
kakor gorčično zrno,
bi tej murvi lahko rekli:
‚Izruj se s korenino
in se presádi v morje‘
in bila bi vam poslušna.«
(Lk 17,5–6)

V neki vasi je izbruhnil požar. Bogat in reven človek, do tistega dne
odlična soseda, sta izgubila vse svoje imetje. Ubogi človek je ostal miren,
bogatega pa se je lotil obup.
»Mojzes,« je naposled dejal bogati, »kako je mogoče, da si tako miren,
ko pa je vse, kar sva imela, zgorelo v požaru?«
»Meni je ostal moj Bog,« je odgovoril siromak, »tvoj pa je zgorel v hiši.«
Drobne zgodbe z biserom, 126

Bogati, mo(go)čni in prebrisani lahko zaupajo samo v svojo moč, svoje
sposobnosti, svoje veliko imetje, a se v trenutkih negotovosti ali stiske
nimajo na kaj opreti. V primeru življenjskega poraza so sami. Pravični pa
ima Boga kot svoje edino upanje. Kolikokrat sem tudi sam doživel, da mi
je bila vera (edina) opora v življenju. Še večkrat pa sem doživel, ko so mi
najrazličnejši ljudje pripovedovali, da so v trenutkih najgloblje krize prav
v veri črpali moč: »Če ne bi imel vere, bi si vzel življenje,« ali »Ko je
bilo najhuje, sem molil!«
In kolikšna je tvoja vera?!?
B. Rustja

MISEL ZA DANAŠNJO NEDELJO ROŽNEGA VENCA

Rožni venec je moja najljubša molitev. Je čudovita
molitev, čudovita v svoji preprostosti in globini.
Zares, na ozadju besed zdravamarije se pred očmi
duše vrstijo najpomembnejši prizori življenja Jezusa
Kristusa. Hkrati more naše srce ključiti v zaporedje
skrivnosti rožnega venca vse dogodke, ki
sestavljajo življenje posameznika, družine, naroda,
Cerkve in človeštva; osebne izkušnje in doživetja
bližnjega, posebej tistih ljudi, ki so nam najbližji, ki
so nam pri srcu. Tako v preprosti molitvi rožnega
venca utripa ritem človeškega življenja.
Sv. Janez Pavel II.

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

OBVESTILA:

*
Pri sv. Jožefu v Celju znova začenjajo KATEHUMENAT – pripravo na
zakramente za odrasle (krst, obhajilo, birma). Srečanja so vsak torek ob 20. uri. Traja
od 4. oktobra 2016 do velike noči 2017.
*
V petek, 7. oktobra, bo svetoletno srečanje mladih v Celju. Začne se ob 18.15 v
Marijini cerkvi na Prešernovi ulici, kjer bo mlade nagovoril Branko Cestnik, nato bo
sprevod z lučkami do stolnice skozi sveta vrata in sveta maša, ki jo bo daroval celjski
škof. Po maši bo priložnost za druženje.

