Ponedeljek 19. 4. 2021
Leon IX., pp.

(L) (FB) 6.00
(L) (FB) 6.30
(L) 18.30
(L) 19.00

Torek 20. 4. 2021
Teotim, šk.

(L) 6.00
(L) 6.30
(L) (FB) 18.30
(L) (FB)19.00

Sreda 21. 4. 2021
Anzelm, šk-uč.

(L) (FB) 6.00
(L) (FB) 6.30
(FB) 17.15
(L) (FB) 18.30
(L) (FB) 19.00

Četrtek 22. 4. 2021
Hugo, op.
Petek 23. 4.
Jurij, muč.

(DSO) 10.00
(L) (FB) 15.00
(L) (FB) 18.00
(L) (FB) 19.00

Sobota 24. 4. 2021
Fidel, muč.

(L) 6.00
(L) 6.30
(L) (FB) 18.30
(L) (FB)19.00

rožni venec
za zdravje Hane
rožni venec
++Omejc in Skalar
molitev pred Najsvetejšim za rajne
rožni venec
za spravo
rožni venec
+ Roza Frahm
molitev pred Najsvetejšim
rožni venec sv. Jožefa
po namenu
rožni venec sv. Jožefa
rožni venec
za zdravje; + Sonja Tehovnik, 30. dan
molitev pred Najsvetejšim
po namenu (OŠ)
ura Božjega Usmiljenja
pot luči in rožni venec
+Marko Podobnik
molitev pred Najsvetejšim
rožni venec
++rajni Rink
rožni venec
+ Janko Kristan

Nedelja 25. 4. 2021 - Marko, ev.
4. velikonočna nedelja - nedelja dobrega pastirja
(L) 6.00
(L) 6.30
(L) (FB) 8.00
(L) (FB) 8.30
(L) 10.30

rožni venec
za žive in rajne farane
rožni venec
+Marjan Mihelčič
+Roza Frahm

Iz sporočil naših škofov ste lahko prebrali, da so zopet dovoljene svete maše z ljudstvom. Vabim vas, da zopet izkoristite to
možnost. Prosim pa vas, da me o obisku svete maše predhodno obvestite. Če se vas bo prijavilo preveč, glede na predpisane
ukrepe, bom dodal sv. mašo.
Prosim vas, da se v cerkvi ničesar ne dotikate, dosledno nosite maske in si razkužujete roke.
Obhajilo in blagoslov: Vsaka družina naj se obrne na delivca obhajila, ki je dodeljen za tisti del naše župnije.
Vabim vas k sveti spovedi in bolniškemu maziljenju.
V ponedeljek, 19. 4., ob 20.15 bomo imeli sejo ŽPS preko zooma.
V torek, 20. 4., ob 10.00 bo katehetski sestanek v župnišču. Kateheti lepo vabljeni.
Teden molitve za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost bomo v Cerkvi na Slovenskem obhajali od nedelje,
18. 4., do nedelje, 25. 4. Višek molitvenega slavja bo v nedeljo, 25. 4., ko bomo obhajali nedeljo Dobrega pastirja.
Ves teden bomo pri sv. mašah molili za duhovne poklice, prisluhnili posebej pripravljenim nagovorom in prošnjam.

Molitev za duhovnike
sv. Terezije Deteta Jezusa

Dragi gospod župnik Jure,

Blagoslovi njihovo delo z obilnimi sadovi
in podeli jim nekoč krono večnega življenja.

ob vašem godovnem prazniku vam vaša
župnijska družina vošči vse najboljše za
god! Vašega zavetnika – Sv. Jurija
umetniki najpogosteje upodabljajo na
belem konju s sulico, ščitom, zastavo,
mečem … v roki in z zmajem pod nogami.
Sam sv. Jurij je običajno upodobljen kot
mlad, brez brade, močan, …
Lep, pogumen, srčen, nepremagljiv!
Je tudi eden od štirinajstih priprošnjikov
v stiski - zavetnik brez tekmeca!
Veliko skupnega imata vi in vaš zavetnik.
Tudi vaše misli so jasne in sežejo naravnost
v srce. S svojim zgledom nas učite, da
prava moč in življenjska energija izvirata
v ponižni drži pred skrivnostjo Božjega
učlovečenja, njegovega trpljenja in zmage
nad smrtjo.
Ob vašem godu vam zato voščimo, da bi
še naprej s takim veseljem, prisrčnostjo in
zvestobo sledili zgledu svojega zavetnika
in skupaj z nami gradili skupnost bratov
in sester; mi pa vam z velikim veseljem in
iskreno hvaležnostjo Bogu obljubljamo
svojo bližino in molitev za vas.

Amen.

Gospod župnik Jure – vse najboljše za god!

Jezus, večni, Veliki duhovnik,
ohrani svoje duhovnike
v zavetju svojega presvetega Srca,
da jim nihče ne bo mogel škodovati.
Ohrani neomadeževane
njihove maziljene roke,
ki se vsak dan dotikajo
tvojega presvetega Telesa.
Ohrani čiste njihove ustnice,
ki jih je pordečila tvoja dragocena kri.
Ohrani čisto in sveto njihovo srce,
ki je zapečateno z vzvišenim znamenjem
tvojega slavnega duhovništva.
Naj rastejo v ljubezni in zvestobi do tebe!
Obvaruj jih vsega posvetnega!
Daj jim skupaj z oblastjo
spreminjati kruh in vino
tudi moč spreminjati srca.

