
 

 

 

             ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                    29. september 2013  
 
 
 
 

NEDELJA 26. MED LETOM                       

29.09.     

 

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 rajne Jeračeve starše z  G orce 

ob  10h    ob  10h     ob  10h     ob  10h     za rajne Skutnik in  K rušič, obl.         

Ponedeljek Hieronim                                                                                

30.09.                 ob 19h ob  19h ob  19h ob  19h    za +Z inko ter starše V rhovnik in  N araks  

Torek Terezija Deteta Jezusa (Mala Terezija)                                                                           

01.10.             ob 7h  ob  7h  ob  7h  ob  7h       za +M arico V eber                                      

Sreda Angeli varuhi                                                                        

02.10.       ob 7hob 7hob 7hob 7h       za +Pepija V erdel                            

Četrtek Frančišek Borgia                                                                                                                                            

03.10.                  ob 8h      na  P ernovem  ob 8h      na  P ernovem  ob 8h      na  P ernovem  ob 8h      na  P ernovem   v  dober nam en              

Petek Frančišek Asiški – prvi petek                                                                         

04.10 ob 19hob 19hob 19hob 19h  za +O lgo in  Jerneja Srebočan, obl.  

Sobota Favstina Kovalska – prva sobota                               

05.10.          ob 7h  ob  7h  ob  7h  ob  7h       za +A ndreja B orinc, obl., in  sorodnike  

NEDELJA 27. MED LETOM – ROŽNOVENSKA  

06.10. 

 
  

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 +Slavka R ehar, obl.  

ob  10h     ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +F ranca N ovak ter M arijo in  A ntona Pecl  

 
 



 

                      OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* URNIK VEROUKA  v šolskem letu 2013/14: 
 
1. razred – sreda ob 15.30 (lastni prevoz) 
2. razred – sreda ob 13.30 (prvi avtobus) 
3. razred – ponedeljek ob 17.45   
4. razred – sreda ob 16.15  
5. razred – sreda ob 14.15 
6. razred – sreda ob 6.15 (pred poukom) 
7. razred – petek ob 13.30  
8. razred – petek ob 6.15 (pred poukom) 
9. razred – petek ob 13.30   
 

Rožni venec je najlažja molitev. Vsakdo, 
ki zna šteti le do pet, se ga nauči. Ob 
vsakem času, ponoči kot podnevi, doma 
kot na poti, tudi bolnik na smrtni 
postelji, skupno in sam, v cerkvi kot pri 
procesijah, resnično najbolj vsesplošna 
molitev. Vsi naj se učijo moliti! Je 
najlepša molitev. Kot je bila mavrica 
Noetu znamenje rešitve, tako je rožni 
venec s svojimi štirimi deli znamenje 
našega odrešenja. Rožni venec molijo 
papeži, škofi, plemiči in kralji.  
Je najmočnejša molitev. Našo vero poživimo, ko spremljamo 
Jezusa od Betlehema do Golgote. Naše upanje poživimo, ko 
molimo Zdrava Marija in premišljujemo Jezusov vnebohod, 
prihod Svetega Duha, sprejem in kronanje Marije, ki je naš 
kažipot v nebesa in naša mogočna priprošnjica. Poživimo našo 
ljubezen do Boga, ki je svet tako ljubil, do Jezusa, Božjega deteta 
v jaslih, do Odrešenika sveta na križu, do Svetega Duha, ki se na 
binkoštni praznik v svetih zakramentih izliva na nas, nas 
posvečuje in napolnjuje s svojo milostjo.  
 
»Marija, Kraljica presvetega rožnega venca, prosi za nas, zdaj in 
ob naši smrtni uri. Amen«. 

Po: A. M. Slomšku 
 


