Ponedeljek 25. 1. 2021
Spreobrnenje ap. Pavla

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

Torek 26. 1. 2021
Timotej in TiT, šk.

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

Sreda 27. 1. 2021
AngelaMerici, ust. uršulink
Četrtek 28. 1. 2021
Tomaž Akvinski, c. uč.

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

Petek 29. 1. 2021
Valerij, šk.

*(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 30. 1. 2021
Martina, muč.

za zdravje Hane
rožni venec
+ Vinko Bečan, obl.
molitev pred Najsvetejšim
za zdravje (A. K)
rožni venec
+Jože Jarc, obl.
molitev pred Najsvetejšim
rožni venec
+ za ozdravitev družinskega debla
rožni venec
+Danijela Peternel, 7. dan;
+ Anton Maček
križev pot
maša za ureditev razmer v DSO
rožni venec
za ozdravitev družinskega debla
rožni venec
za MKSBD
rožni venec
+Janez Žagar, obl.; po namenu

Nedelja 31. 1. 2021 - 4. navadna ned.
Janez Bosko, ust. salezijancev
*(L) 6.00
rožni venec
*(L) 6.30
+župnik Janez Ham
(FB) 8.00
rožni venec
(FB) 8.30
+ Marjan Hostnik, 30. dan
*(L) 10.30
za žive in rajne farane

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.
V ponedeljek, 25. 1., ob 20.15 bomo s kateheti imeli sestanek preko spletne aplikacije Zoom.
Sklic boste dobili po elektronski pošti.
Prijavili smo se na branje Svetega pisma v okviru letošnjega Svetopisemskega maratona, ki se je
pričel v soboto, 23. 1. 2021. Veselimo se, da bomo letos 7 dni neprekinjeno brali Besedo življenja
po vsej Sloveniji. Naš termin branja je v torek, 26. 1., ob 12.00. Kdor bi se želel udeležiti in brati,
naj mi sporoči. Pošlje naj mi mail s pripisom »Svetopisemski maraton«. Zoom povezavo boste
dobili dan pred našim terminom branja, torej v ponedeljek. Zoom povezava je samo za našo
skupino bralcev, tako da se drugi ne bodo vključevali v naš termin. Vsi ostali pa bodo lahko branje
spremljali preko YouTuba, kjer bo prenos v živo. Prosimo vas, da sinatančno preberete navodila za
branje in za uporabo programa Zoom, da bo branje potekalo molitveno.
Navodila najdete tukaj:
https://www.svetopisemskimaraton.si/navodila-za-bralce/
V času branja bo poskrbljeno tudi za tehnično podporo. V mailu, v katerem boste dobili povezavo,
bo tudi ime in priimek dežurnega ter njegov kontakt, na katerega se boste lahko obrnili v
primeru težav.
V sredo, 27. 1., od 17.00 do 18.45 bodo sodelavci Karitas v njihovih prostorih pod cerkvijo delili
higienske potrebščine in hrano.
Od petka, 29. 1., pa do nedelje, 31. 1., bi imeli birmanski vikend za naše birmance. Letos to ne bo
mogoče na ta način. Bomo pa imeli birmansko soboto preko Zooma. Začetek ob 16.00. Sklic
srečanja boste dobili po elektronski pošti.
V nedeljo bo birmanska nedelja. Pri maši ob 8.30 sodelujejo naši birmanci.
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.

