
 

 

             ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                               6. oktober 2013  
 
 
 
 

NEDELJA 27. MED LETOM – ROŽNOVENSKA  

06.10.     

 

ob 7h      za farane  
ob 8.30    na Pernovem  za +Slavka Rehar, obl.  
ob 10h    za +Franca Novak ter Marijo in Antona Pecl  

Ponedeljek Rožnovenska Mati Božja                                                                               

07.10.                 ob 19h    za +Ivana in Marijo Pohole  

Torek Benedikta                                                                        

08.10.             ob 7h      za +Moniko Drev                                       

Sreda Dionizij                                                                        

09.10.       ob 7h      za +Štefko Senovršnik                          

Četrtek Danilo                                                                                                                                           

10.10.                  ob 8h     na Pernovem    za +Vinka Verdel            

Petek Bruno                                                                                                                                                                                               

11.10 ob 19h   za +Angelo Štefančič     (darovala hčerka iz Gor. Grada)  

Sobota Maksimilijan Celjski                             

12.10.          ob 7h      za +Jožico Vipavc   

NEDELJA 28. MED LETOM   

13.10. 

 
  

ob 7h      za farane  
ob 8.30    na Pernovem  za +Alojza in Terezijo Ježovnik, obl. 
ob 10h    za +Martina in Marico Volf, obl.   

 
 



 

* V Domu sv. Jožefa v Celju imajo vsako leto pripravo na zakramente za odrasle 
(krst, obhajilo, birma) – vsak torek ob 20. uri. Letos se je priprava začela 1. oktobra in 
bo trajala do velike noči 2014. Interesenti se pridružite čimprej (tel. 059-073-800).  
 

               27. NEDELJA MED LETOM - ROŽNOVENSKA 

 

 

 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 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 – torek ob 6.15 (pred poukom)  
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   
 

 

 
 

In apostoli so  
rekli Gospodu:  

»Pomnôži nam vero!«  
Gospod pa je rekel:  

»Če imate vero  
kakor gorčično zrno,  

bi tej murvi lahko rekli:  
‚Izruj se s korenino  

in se presádi v morje‘  
in bila bi vam 

poslušna.« 
 

(Lk 17,5–6) 

Kakšna je naša vera?  
Zaupamo Božji moči ali se 
zatekamo k alternativam, ki se na 
koncu izkažejo jalove? Mnogo 
truda, morda še več denarja, a na 
koncu brez uspeha. Ko bi vse 
vložili raje v to, da bi utrdili našo 
vero, povezanost z Bogom in se 
prepustili njegovim načrtom, bi 
nam bila marsikatera »murva« 
prej poslušna in počela nemogoče. 
Vzpodbuda današnje Božje besede 
je prav v tem, da bi vsakodnevno 
poglabljali našo vero, ki ima moč, 
kakršne nima noben horoskop, 
vrač, vedeževalec … Le kanček 
(kakor gorčično zrno) tistega 
pristnega zaupanja v Boga nam je 
potreben, pa še tega velikokrat ni v 
našem življenju. Če se sami ne 
trudimo zanjo, je vsakršna prošnja 
h Gospodu zaman. 


