22. julij 2012

NEDELJA

16. MED LETOM – KRIŠTOFOVA

22.07.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +R ozalijo in Jožeta A šenberger
ob 10h za +Jožefo in Jožeta Podvršnik, obl.

Ponedeljek

Brigita Švedska, sozavetnica Evrope

23.07.

ob 19h za rajne G lebovšekove in Jakoba Tacer

Torek

Krištof

24.07.

ob 7h

Sreda

JAKOB Starejši, apostol – zavetnik župnije Galicija

25.07.

ob 7h

Četrtek

Joahim in Ana, starši Device Marije

26.07

ob 8h

Petek

Gorazd in Kliment

27.07.

ob 19h za +Frančiško in A vgusta Čretnik, obl.

Sobota

Viktor

28.07.

ob 7h

NEDELJA

17. MED LETOM – LEPA NEDELJA V GALICIJI

29.07.

ob 7h za farane
ob 10h procesija in m aša
(1) za +Jakoba O grajšek in Šteknečanove starše
(2) za +Jakoba D oler

za +B ranka D oler
za +Janeza Pohole
na Pernovem za +Ivana B ratušek

za+Ivana in rajne U rbanove, obl.

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

MISLI OB KRIŠTOFOVI NEDELJI

Sveti Krištof, spremljaj nas
na vseh poteh, da varno
prispemo na naš cilj!

Ustanova Miva-Slovenija, ki deluje v
okviru Misijonskega središča Slovenije
in je članica svetovne Mive, že več
desetletij zbira sredstva za prevozna
sredstva v misijonih.
Naj vas geslo Mivine akcije Moj dar
Boga slavi za vse prevožene poti vsako
leto spomni na lepe trenutke v vašem
avtu in srečno prevožene poti. Obenem
pa naj poživi vašo solidarnost s tistimi,
ki jim bo vaš dar za misijonsko vozilo
rešil življenje in vrnil zdravje, omogočil
pot v šolo, do misijona, pripeljal
misijonarja do ljudi, ki ga željno
pričakujejo, zvozil gradbeni material za
cerkev, šolo, dispanzer ...
Vsi smo danes še kako vezani na
prometna sredstva. Krištofova nedelja
nas vsako leto v juliju poveže v skupni
molitvi in prošnji k nebeškemu Očetu, da
bi nas vse na priprošnjo sv. Krištofa
varoval pri vseh vožnjah na vseh poteh
našega življenja.
PO: BOGOSLUđNO LETO B

