Ponedeljek 4. 1. 2021
Angela, red.

*(L) (FB) 6.30
*(L) (FB) 18.15
*(L) (FB) 19.00

Torek 5. 1. 2021
Simeon, puš.

*(L) 6.30
*(L) (FB) 18.15
*(L) (FB) 19.00

Sreda 6. 1. 2021
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
Gašper, Miha , Boltežar
Četrtek 7. 1. 2021
Rajmund, duh.
Petek 8. 1. 2021
Severin, op.

*(L) 6.30
(FB) 17.15
(FB) 18.00
*(L) (FB) 18.15
*(L) (FB) 19.00
*(L) (FB) 9.30
*(L) (FB) 10.00

PRVI PETEK

*(L) (FB) 18.15
*(L) (FB) 19.00

Sobota 9. 1. 2021
Julijan, muč.

*(L) 6.30
*(L) (FB) 18.15
*(L) (FB) 19.00

za zdravje Hane
rožni venec
+Cecilija Hafner
molitev pred Najsvetejšim
po namenu
rožni venec
za razsvetljenje
molitev pred Najsvetejšim
za žive in rajne farane
rožni venec
++Franc in Jožefa Komatar
rožni venec
+Marjan Hostnik, 7. dan; ++Rink
križev pot
maša za ureditev razmer v DSO
po namenu
rožni venec
za ozdravitev družinskega debla
+Rajko Jezeršek, obl.
po namenu
rožni venec
ob obletnici krsta (E. Ž.)

Nedelja 10. 1. 2021 - JEZUSOV KRST; Gregor Niški, šk.
*(L) 6.00 rožni venec
*(L) 6.30 za žive in rajne farane
(FB) 8.00 rožni venec
(FB) 8.30 +Stanka Kavčič, 30. dan;
+Ivan Tehovnik, obl.

Iz sporočil naših škofov ste lahko prebrali, da je vlada dovolila svete maše z ljudstvom pod
določenimi pogoji – 30 m2/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: obhajilo bo možno prejeti v cerkvi od 10.00 do 11.00. Prosim, če se
predhodno najavite na telefon 051 303 164.
V tem tednu bo zopet potekal verouk po ustaljenem redu (nekateri preko zooma, drugi preko
domačega dela, ki ga pripravi katehet in ga pošlje po elektronski pošti).
Člane tajništva ŽPS vljudno vabim na sestanek, ki bo v ponedeljek, 4. 1., ob 20.15 preko spletne
aplikacije Zoom.
V torek, 5. 1., je tretji sveti večer. Vabljeni, da si vzamemo čas za blagoslov domov z blagoslovljeno
vodo in kadilom ter za molitev.
V sredo obhajamo praznik Gospodovega razglašenja. Na praznik bosta sveti maši ob 6.30 in ob
18.00. Pri večerni sv. maši, ki bo prenašana preko Facebooka, nas bodo obiskali koledniki.
V četrtek, 7. 1., po maši in molitvah bo preko spletne aplikacije Zoom srečanje skupine, ki odkriva
bogastvo nedeljske Božje Besede. Kdor bi se hotel srečanja udeležiti, naj mi pošlje elektronsko
sporočilo s pripisom »Odkrivamo bogastvo Božje Besede«.
V soboto, 9. 1., bo preko zooma ob 10.00 srečanje ministrantov. Dobili boste sklic na elektronski
naslov.
Na nedeljo Jezusovega krsta, 10. 1., bo pri maši ob 8.30 predstavitev letošnjih prvoobhajancev.
Tako bomo vsaj malce bolj vedeli, kdo so tisti, ki se bodo s prvim prejemom obhajila pridružili
občestvu, zbranemu ob oltarni mizi. Hkrati pa je to tudi vabilo, da z molitvijo podpremo njihovo
pripravo.
V statistiki je naše župnijsko leto izgledalo tako:
krsti: 17 (leto prej 25), 4 dečkov in 13 deklic, novokrščenci so se rodili v: 8 v cerkvenem zakonu, 1 v
civilnem zakonu, 7 v izvenzakonski skupnosti, 1 v nezakonski skupnosti; poroke: 2 (leto prej 2);
pogrebi: 27 (leto prej 30), od tega je bilo 14 previdenih (je prejelo zakrament za umirajoče –
maziljenje in sveto popotnico), 12 žensk , 15 moških.
Verouk: 204 (leto prej 206), prvoobhajancev 25 (leto prej 18), birmancev 44 (leta 2018: 49).
Vabim vas, da izkoristite možnost obiska svete maše, prejema obhajila in obhajanja zakramenta
svete spovedi po predhodnem dogovoru.
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. Hvala vsem, ki darujete za kritje ﬁnančnih stroškov,
ki jih ima župnija tudi v teh časih. Bog vam obilo povrni.

