
Ponedeljek 28. 12. 2020 *(L) (FB) 6.30 za zdravje Hane
Nedolžni otroci   (FB) 18.00 rožni venec
Božična osmina (FB) 19.00 +Anže Tome, 7. dan
  +Marjan Krmelj, obl.
  molitev pred Najsvetejšim
Torek 29. 12. 2020 *(L) 6.30 +Julka Rogelj
David, kr.  (FB) 18.00 rožni venec 
Božična osmina (FB) 19.00 +Frančiška Rovtar
  molitev pred Najsvetejšim 
Sreda 30. 12. 2020   *(L) 6.30 ++ Plešec
Vincencija, red. ust. (FB) 19.00 +Poljanšek
Božična osmina
Četrtek 31. 12. 2020   (FB) 17.00 rožni venec 
Silvester I., pp (FB) 18.00 +Ana in Franc Podobnik
Božična osmina  
Petek 1. 1. 2021  (FB) 9.30 rožni venec 
Marija, Božja Mati   (FB) 10.00 za žive in rajne farane
NOVO LETO (d. p. d.) *(L) 11.30 po namenu 
PRVI PETEK (FB) 18.00 rožni venec 
 (FB) 19.00 +Franc Lebar
  pete litanije M. Božje z božič. odpevi
Sobota 2. 1. 2021 *(L) 6.30 za duh. poklice in svetost poklicanih
NOVO LETO (d. p. d.) *(L) (FB) 18.15 fatimska pobožnost
Bazilij in Gregor, šk-c. uč. *(L) (FB)  19.00 ++ Brigita n Jožef Setnikar
PRVA SOBOTA   
  

 
  

Nedelja 3. 1. 2020 - 2. nedelja po Božiču
“PRESVETO JEZUSOVO IME”; Genovefa, dev.
*(L) 6.00 rožni venec 
*(L) 6.30 za žive in rajne farane
(FB) 8.00 rožni venec 
(FB) 8.00 za botrčka



Iz sporočil naših škofov ste lahko prebrali, da je vlada dovolila svete maše z ljudstvom 
pod določenimi pogoji:
- 30 m 2 /osebo,
- maska, 
- razkuževanje, 
- ničesar se ne dotikamo, 
- ne pojemo, samo odgovarjamo odgovore pri maši. 

Tako da sem se odločil, da bodo samo nekatere svete maše ODPRTE za ljudstvo, in sicer 
tiste, ki imajo v preglednici oznako *(L). 

Za obisk svete maše prosim, da se predhodno najavite, da vas umestim na seznam, 
kajti naša cerkev pod temi pogoji sprejme 30 ljudi. Če se vas bo prijavilo več, posebej na 
nedeljo, bomo imeli še dodatno sveto mašo. Ostale maše in molitve pa bodo prenašane 
preko spleta.

V cerkvi in na podružnicah prosim, da se ničesar ne dotikate, dosledno nosite maske in si 
razkužujete roke.

Obhajilo in blagoslov: 
v nedeljo bo obhajilo možno prejeti v cerkvi od 10.00 do 11.00. 

Prosim, če se predhodno najavite na telefon: 051 303 164.

V četrtek, 31. 12., ob 18.00 posebej lepo vabljeni k zahvalni sveti maši za staro leto, ki se 
bo poslovilo.

Vabim vas, da svoje novoletno praznovanje oplemenitite z blagoslovom doma in molitvi-
jo. Ta večer je namreč drugi sveti večer.

Vabim vas, da po družinah okrepimo molitev in DOSLEDNO upoštevamo navodila države.

Bog povrni vsem, ki karkoli dobrega naredite za župnijo in njene potrebe. Hvala vsem, ki 
priskočite na pomoč tudi pri čiščenju cerkve, ki kljub težkim razmeram podpirate župnijo 
tudi finančno. Bog vam povrni.


