ŽUPNIJE GALICIJA
25. avgust 2019

NEDELJA

21. MED LETOM

25.08.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za rajne Škrinjarjeve
10.00 za +Antonijo Verdel, obl.

Ponedeljek

Ivana

26.08.

19.00 za +Marico in Martina Volf

Torek

Monika

27.08.

7.00

Sreda

Avguštin

28.08.

7.00

Četrtek

Mučeništvo Janeza Krstnika

29.08.

8.00 na Pernovem za +Stanka Verdel

Petek

Feliks

30.08

19.00 za +Ivana in Anico Grebovšek

Sobota

Rajmund

31.08.

7.00

NEDELJA

22. MED LETOM

01.09.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Branka Pečnik in njegove starše, obl.
10.00 za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger

za +Stana Kramar in starše
za +Ivana, Geliko in Ivico Videnšek

za +Frenka Forštner, obl.

21. NEDELJA MED LETOM
Tedaj mu je nekdo rekel:
»Gospod, ali je malo teh,
ki se bodo rešili?«
On pa jim je dejal:
»Prizadevajte si,
da vstopite skozi ozka vrata,
kajti povem vam:
veliko jih bo želelo vstopiti,
pa ne bodo mogli.
Ko bo hišni gospodar vstal in
vrata zaprl, boste ostali zunaj.
Začeli boste trkati na vrata
in govoriti:
›Gospod, odpri nam!‹
Pa vam bo odvrnil:
›Ne vem, od kod ste.‹«
(Lk 13,23–26)

Prizadevajte si,
da vstopite skozi ozka vrata,
kajti povem vam:
Veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli.
Lk 13,24
Ti si pa res čuden, Jezus!
Vsi delajo reklamo za široka vrata. Vrata popustov in razprodaj, po
načelu »plačaš dva, dobiš tri«, ničvrednih reklamnih daril, darilnih
bonov, nagradnih kartic, s katerimi lahko postaneš milijonar, diet, ki ti
pomagajo shujšati, ne da bi ti bilo treba manj jesti, tečajev, ki te
naučijo tujega jezika v nekaj dneh, iger »podrgni in zadeni«.
Sreče, ki jo najdeš že lepo izdelano.
Ti pa nas spodbujaš, naj vstopimo skozi ozka vrata. Vrata podarjanja
sebe drugim, bratstva z vsemi, nenavezanosti na stvari in ljudi, boja za
mir in pravičnost, zvestobe, prenašanja težav in trpljenja, dialoga in
odpuščanja. Sreče, ki jo gradimo dan za dnem.
Si pa res čuden, Jezus!
Ne bojiš se, da bi ostal sam, ne spreminjaš mišljenja zaradi
priljubljenosti, poslovne ali politične koristi.
Ti vztrajaš: »Vstopite skozi ozka vrata. Izognite se zastoju, ki ga bodo
povzročili tisti, ki bodo hoteli vstopiti skoznje, ko se bodo zavedeli, da
so jih široka vrata vodila v nič. Takrat bo namreč prepozno.«
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s TEboj

ZAČASNI URNIK ZA VEROUK V LETU 2019/20
SREDA
13.45 – 14.30
14.30 – 15.15
15.15 – 16.00
16.00 – 16.45
16.45 – 17.30

5. razred
6. r.
3. r. prva skupina
2. r.
4. r. prva skupina

PETEK
13.00 – 13.45
13.45 – 14.30
14.30 – 15.15
15.15 – 16.00
16.00 – 16.45
16.45 – 17.30

8. r.
7. r.
9. r.
3. r. druga skupina
1. r.
4. r. druga skupina

Za morebitne spremembe se boste dogovorili z g. katehistinjo Stanko.
Začetek verouka bo v sredo, 11. septembra.

*
Kulturno društvo Galicija ustanavlja literarno sekcijo, ki jo bo vodil Matej Cvikl.
Ustanovni sestanek bo v petek, 30. avgusta, ob 19. uri v sejni sobi Doma krajanov v
Galiciji. Vabljeni, da se tej sekciji pridružite.
*
Kulturno društvo Andraž preko svojega odbora Družina poje,
25. 8. ob 1430 organizira tradicionalno
36. družinsko petje pod motom PELI SO JIH MATI MOJA.
Prireditev bo pod šotorom na igrišču v Andražu nad Polzelo.
Nastopilo bo 15 družinskih pevskih skupin iz različnih krajev Slovenije.
Po prireditvi bo družabno srečanje pevcev in poslušalcev z ansamblom
OKROGLI MUZIKANTJE.
Vse farane vljudno vabimo, da si to prireditev ogledate in prisluhnete družinskemu
petju Slovencev.
*
Dom Sv. Jožef v Celju vabi na tretjo uprizoritev »Velikega odra sveta«, ki bo v
soboto, 7. septembra, ob 20.30 na celjskem Starem gradu. Vstopnine ni, so le
prostovoljni prispevki. Od 19. ure naprej bo na grad vozil poseben avtobus, tako da
lahko parkirate pri Sv. Jožefu ali pa spodaj na parkiriščih ob pokopališču.

