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NEDELJA 16. MED LETOM – Krištofova nedelja  

21.07.     

 

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane     

ob  8 .30    na  P ernovem   ob  8 .30    na  P ernovem   ob  8 .30    na  P ernovem   ob  8 .30    na  P ernovem   za +D ušana Pečnik          

ob  10h     ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +Janeza, Ivana in  M arijo V etrih , obl.  

Ponedeljek Marija Magdalena                                                                  

22.07.                 ob 19h    ob  19h     ob  19h     ob  19h     za vse D olšekove                                 

Torek Brigita Švedska, sozavetnica Evrope                                                   

23.07.             ob 7hob 7hob 7hob 7h       v  zahvalo za zdravje                  

Sreda Krištof                                                                                

24.07.       ob 19hob 19hob 19hob 19h    za +Jožeta G rebovšek, osm ina                

Četrtek JAKOB Starejši, apostol                                                                                                                                   

25.07.                  ob ob  ob  ob  19h19h19h19h                 za +Jakoba Ž agar in  družino V engust   

Petek Joahim in Ana, starši Device Marije                                                           

26.07. ob 19hob 19hob 19hob 19h    za +Ivana Potočnik, obl.   

Sobota Gorazd in Kliment                                              

27.07.          ob 7h  ob  7h  ob  7h  ob  7h       za +A vgusta in  F rančiško Čretnik, obl.   

NEDELJA 17. MED LETOM – LEPA NEDELJA V GALICIJI  

28.07. 

 
  

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane     

ob  10h     ob  10h     ob  10h     ob  10h     p rocesija  procesija  procesija  procesija  in  m aša                           

                    - za +Jakoba O grajšek in  Šteknečanove starše 

                    - za +Jakoba D oler  

 



 

 

 
 
* Prihodnjo nedeljo (28. julija) bomo obhajali JAKOBOVO LEPO NEDELJO . 
Po dogovoru bo procesija pred mašo po krajši poti: prvi evangelij v cerkvi, drugi pri 
završki kapeli, tretji pri pernovski kapeli, četrti spet v cerkvi. To pa zato, ker bi sicer 
vse skupaj trajalo predolgo.  

Običajni slovesnosti bo po maši dodan še blagoslov prekmursko-štajerske veje 
poti svetega Jakoba od Galicije do Ljubljane (ki potem seveda vodi naprej do sv. 
Jakoba v Komposteli  v španski Galiciji). O tem nam bo kaj več povedal naš gost 
duhovnik mag. Bogdan Vidmar, ki vodi pastoralo študentov in izobražencev v koprski 
škofiji. – Med nami bodo tudi romarji iz Društva prijateljev poti sv. Jakoba v Sloveniji, 
ki skrbijo za označevanje te poti.  
 V okvir lepe nedelje bo spadal še blagoslov obnovljenega farovškega kozolca. 

Za sklep lahko računate tudi na gostoljubnost Turističnega društva Galicija in 
vseh, ki bodo pri tem sodelovali. – Sicer bo vse organizirano, če pa kdo želi, lahko v ta 
namen prinese še kaj domačega peciva. – Pijačo bo pod kozolcem prodajalo Turistično 
društvo, ki bo izkupiček namenilo obnovi kozolca.  
 
 
* Lepa nedelja na Pernovem bo 4. avgusta. 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
 
 
     
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Freska sv. apostola Jakoba v nebeški slavi 
                          (na stropu nad prezbiterijem v župnijski cerkvi v Galiciji) 

               


