ŽUPNIJE GALICIJA
8. februar 2015

NEDELJA

5. MED LETOM

08.02.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Mirana Grobelnik, obl.
ob 10h za rajne Svetelove, obl.

Ponedeljek

Apolonija

09.02.

ob 18h za +Jožeta in Rozalijo Ašenberger

Torek

Sholastika

10.02.

ob 7h

Sreda

DAN ČEŠČENJA SV. REŠNJEGA TELESA

11.02.

ob 7h za +Gustija Brežnik
ob 10h za +Anico Grebovšek
ob 17h za +Danijela in Ivana Kugler, obl.

Četrtek

Feliks

12.02.

ob 8h na Pernovem za +Silvo Pečnik

Petek

Jordan

13.02.

ob 18h za +Milana Štefančič, 30. dan

Sobota

Valentin

14.02.

ob 7h

NEDELJA

6. MED LETOM

15.02.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Vinka Verdel, obl.
ob 10h za +Alojza Pogladič in sorodnike, obl.

za +Moniko Drev

za +Jožeta Krajnc, obl.

*
V sredo, 11. februarja, na god Lurške Matere božje, bomo obhajali 23. svetovni
dan bolnikov. Na ta dan bo celjski škof dr. Stanislav Lipovšek ob 19. uri daroval sveto
mašo v kapeli celjske bolnišnice. K tej maši so lepo vabljeni bolniki, njihovi domači in
sorodniki, zaposleni v bolnišnici in drugi verniki.

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

SREDA – DAN MOLITVE IN ČEŠČENJA
Za našo župnijo je MOLITVENI DAN ali DAN
ČEŠČENJA SV. REŠNJEGA TELESA vsako leto
11. februarja. Nagovore pri mašah (razen zjutraj)
bo letos imel g. Amadej Jazbec.
Lepo vabljeni, da v sredo žrtvujete pol ure svojega
časa tudi izven maše in pridete počastit Jezusa v
Najsvetejšem zakramentu. Dan češčenja v župniji
je lepa priložnost, da izrazimo svojo vero in
hvaležnost za Jezusovo bližino v kruhu življenja.
Ker dopoldne večinoma niste prosti, še posebej
vabljeni k sklepni sv. maši ob 17. uri.

Molim Te ponižno, skriti Bog nebes,
ki v podobi kruha tajno bivaš res.
Glej, srce Ti svoje čisto izročim,
saj pri misli nate v Te se ves vtopim.

Tvojih ran ne gledam kot Tomaž nekdaj,
vendar, da si Bog moj, Te spoznam sedaj.
Vedno bolj in bolj mi vero utrjuj,
upanje, ljubezen v srcu pomnožuj.

Jezus, ki Te gledam skritega sedaj,
želje hrepeneče mi izpolni kdaj:
v raju mi odgrni mili svoj obraz,
srečen naj Te v slavi gledam večni čas.
Amen.

DAN ČEŠČENJA
SVETEGA REŠNJEGA TELESA
sreda, 11. februarja
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