
             
 

 

 

            

 

              ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                           

                                                                           5. junij 2016  

 

 

 

 

NEDELJA 10. MED LETOM                                         

05.06.  
 

ob 7h     za farane                   

ob 10h   za +Urško Hrovat, obl.     
              SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA      

Ponedeljek Norbert                                               

06.06.                 ob 19h   za +Blaža Cvikl in rajne Tomanove, obl. 

Torek Robert                                                

07.06.          ob 7h     za +Emico Šuperger                       

Sreda Medard                                    

08.06.                                                    ob 19h   za +Angelo in Edija Žolnir      

Četrtek Primož in Felicijan                                        

09.06.          ob 8h     na Pernovem   za +Franca in Kristino Jelen, obl. 

Petek Bogumil                                                                                                                              

10.06.                ob 19h   za +Martina in starše Tržan      

Sobota Barnaba, apostol                                                            

11.06.          ob 7h     za +Matevža Krajnc, obl.                    

NEDELJA 11. MED LETOM                                          

12.06. 
 

  

ob 7h     za farane                   

ob 8.30   na Pernovem  za +Franca Zupanc, obl.  

ob 10h   za +Marico Veber, obl.     

 
 

 



 

* Vabimo vas, da se udeležite že 14. srečanja cerkvenih otroških pevskih zborov, 

ki bo potekalo v nedeljo, 12. junija, s pričetkom ob 16. uri v župnijski cerkvi               

na Polzeli. – Sodelujeta tudi naš mladinski in otroški zbor.   
 

 

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

                                          

           BESEDA NAŠIM PRVOOBHAJANCEM   
 

 

 

Šmarnice v mesecu maju so najbolj zvesto obiskovali letošnji 

prvoobhajanci. Na začetku maše smo skoraj vsak dan prebrali 

eno od pisem, ki so jih papežu Frančišku pisali otroci z vsega 

sveta. Postavljali so mu razna vprašanja in on jim je 

odgovarjal. Poglejmo pismo desetletne Nastje iz Rusije, ker 

omenja prvo sveto obhajilo. 

 

Dragi papež Frančišek, 

ime mi je Nastja. Živim v Rusiji. Letos sem šla k prvemu svetemu obhajilu. Rada bi vas 

vprašala, kaj lahko jaz kot otrok naredim za to, da bi bilo več kristjanov v moji 

starostni skupini. 

                                                                                      Hvala. Nasvidenje.   Nastja  

 

Papež ji odgovarja: 

 

Draga Nastja, 

res imaš lepo željo: povečati število ljudi, ki imajo radi Jezusa in ga iščejo. To je zelo 

lepo. Podpiram te. Svojo željo boš najlažje izpolnila z molitvijo k Jezusu, da bi se 

število njegovih sledilcev povečalo. Moli tudi za duhovnike, verne moške in ženske ter 

za vse tiste, ki oznanjajo evangelij. Predvsem pa je odvisno od tebe! Bodi krščanski 

zgled, kjer živiš; v družini, med prijatelji, v svojem mestu. Moraš biti pričevalka vere, ki 

jo nosiš v srcu. Moli in bodi pričevalka Jezusove ljubezni. 

                                                                                                                 Frančišek  

 

 

Ali lahko našim prvoobhajancem želimo kaj lepšega?    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


