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NEDELJA 2. POSTNA                                     

04.03.      
 

ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem   za +Jureta Gjuras, obl.    
ob 11h    na Gori  za +Jožefo in Jožeta Podvršnik        

Ponedeljek Olivija                                                                 
05.03.                 ob 18h    za +Marijo in Cecilijo Žužek ter r. Jelenove in Martjakove 

Torek Marcijan                                                                                                          
06.03.            ob 7h      za družino Dušak, obl.                            

Sreda Perpetua in Felicita                                                                         
07.03.       ob 7h      za +Ivana Bratušek                       

Četrtek Janez od Boga                                                                                                                                                               
08.03.       ob 8h      na Pernovem  za +Pavlo Siter, obl.            

Petek Frančiška Rimska                                                                                                                                                          
09.03. ob 18h    za +Frančiško Verdel                     

               po maši križev pot 
Sobota Makarij                                       
10.03.          ob 7h      za +Franca, Rozalijo in Antona Dolar, obl. 
NEDELJA 3. POSTNA                                     

11.03. 
 
  

ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem   za +Nežo Falant, obl.      
ob 10h    za +Toneta Grobelnik, obl.,  
                       ter družini Grobelnik in Verdel 

 



 
 
* V soboto (10.3.) romamo v sklopu Slomškovega leta verniki celjske škofije na 
grob našega škofijskega zavetnika bl. Antona Martina Slomška v Maribor. Iz naše 
dekanije bo vozil avtobus, ki se bo ustavil tudi pri Domu krajanov v Galiciji ob 8.40. 
Cena prevoza je  7 €. Prijavite se najkasneje do srede (tel. 041/556 751).         
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Ko občudujemo cerkve in cerkvice po slovenskih 
gričih in gorah, ne smemo pozabiti še na eno 
dejstvo. Tudi ob svojih domovih, v mestih in vaseh, 
so verni ljudje postavili božje hiše. To so večinoma 
naše župnijske cerkve. V tiste cerkve na višinah so 
morda poromali nekajkrat na leto, za veselje srca 
in za okrepitev duha. V cerkvi sredi vasi ali naselja, 
ob svojih domovih, pa so se mnogi zbirali dan za 
dnem, v večjem številu pa nedeljo za nedeljo.  Tam 
so, ob obhajanju Kristusove daritve, črpali moč za 
življenje v občestvu z Bogom in med seboj. 

Kakor je lepo, da imamo za Gospoda postavljene »šotore« na višinah, še lepše pa je, 
in to Jezus še bolj želi, da mu »postavimo šotor v dolini«, sredi naših vsakdanjih 
življenjskih opravil in obveznosti., skrbi in dolžnosti, težav in radosti. Tukaj, v naših 
cerkvah in v naših domovih, želi biti Jezus naš redni gost. Gospodu so najljubši 
vsakdanji prostori, ki so blagoslovljeni in posvečeni z ljubeznijo in dobroto! 
Pripravimo mu jih, da bomo že sedaj deležni vsaj delnega razodetja njegove slave, 
tiste, ki jo bomo lahko uživali v večnosti. 

Po: J. Kužniku 

 

 
 

Naredil se je oblak 
in jih obsenčil. 

In iz oblaka se je zaslišal 
glas: »Ta je moj ljubljeni 

Sin, 
njega poslušajte!« 
Ko so se hitro ozrli 

naokrog, 
niso videli nikogar več, 
razen Jezusa samega, 

ki je bil z njimi. 
In medtem ko so šli z gore, 
jim je naročil, naj nikomur 

ne pripovedujejo tega, 
kar so videli, 

dokler Sin človekov 
ne vstane od mrtvih. 

 
(Mr 9,7–9) 
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