Ponedeljek 18. 1. 2021
Marjeta Ogrska, red.

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

Torek 19. 1. 2021
Makarij, op.

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

Sreda 20. 1. 2021
Fabijan in Boštjan, muč.
Četrtek 21. 1. 2021
Neža (Agnes), muč.

*(L) (FB) 6.00
*(L) (FB) 6.30
*(L) (FB) 18.15
*(L) (FB) 19.00

Petek 22. 1. 2021
Vincencij,
diak. - muč.

*(L) (FB) 9.30
*(L) (FB) 10.00
*(L) (FB) 17.15
*(L) (FB) 18.00
*(L) 6.00
*(L) 6.30
*(L) (FB) 18.15
*(L) (FB) 19.00

Sobota 23. 1. 2021
Henrik, duh.

za zdravje Hane
rožni venec
družina Petek
molitev pred Najsvetejšim
po namenu
rožni venec
+Ivana Begovič, 30. dan
molitev pred Najsvetejšim
rožni venec
+ Ludvik Fric
rožni venec
+Anže Tome, 30. dan;
+ Franc Bernik
križev pot
maša za ureditev razmer v DSO
rožni venec
+Stanka Kavčič
rožni venec
za zdravje (A. K.)
rožni venec
+Jožef Rade, 7. dan; po namenu

Nedelja 24. 1. 2021 - 3. navadna ned. - svetopisemska
Frančišek Saleški, šk. c. uč.
*(L) 6.00
rožni venec
*(L) 6.30
za žive in rajne farane
(FB) 8.00
rožni venec
(FB) 8.30
++ starši in brat Ferlan
*(L) 10.30
(sv. maša bo, če bo vsaj 20 prijav)

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 9.45 do 10.30. Prosim, če se
predhodno najavite na telefon 051 303 164.
Od 18. do 25. 1. bo potekal teden molitve za edinost kristjanov.Gradivo za teden molitve za
edinost kristjanov 2021 je tokrat pripravila meniška skupnost Grandchamp iz Švice. Izbrana tema
je »Ostanite v moji ljubezni: obrodili boste obilo sadu« in sloni na Jezusovih besedah iz Janezovega evangelija (glej Jn 15,1-17).
Z namenom poglobiti zavest o službi izrednega delivca obhajila bomo imeli v ponedeljek, 18. 1.,
ob 20.00 preko spletne aplikacije Zoom srečanje izrednih delivcev obhajila.
Svetopisemski maraton je čudovita priložnost, da se župnija poveže
in diha Božjo besedo. Tako imenovani mini svetopisemski maraton
bo v naši župniji potekal v petek, 22. 1. Dopoldne bo potekal v
našem župnijskem vrtcu, od 18.30 pa do 20.30 pa bo potekal
v župnijski cerkvi. Prisluhnili bomo čudovitim besedilom.
Ta dan bo sveta maša ob 18.00 . Vabljeni, da se pridružite
branju in poslušanju Božje besede v živo, prenos pa bo tudi preko spleta.
V nedeljo, 24. 1., obhajamo nedeljo Svetega pisma.
Sveto mašo bi imeli tudi ob 10.30, če bo zadosti
zanimanja (vsaj 20 ljudi).
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.

