
Ponedeljek 11. 1. 2021 *(L) (FB) 6.30 za zdravje Hane
Pavlin Oglejski, šk. *(L) (FB) 18.15 rožni venec
 *(L) (FB) 19.00 v zahvalo za zdravje
  molitev pred Najsvetejšim 
Torek 12. 1. 2021 *(L) 6.30 po namenu
Tatjana, muč. *(L) (FB) 18.15 rožni venec 
 *(L) (FB) 19.00 +Bojana Veržun
  molitev pred Najsvetejšim 
Sreda 13. 1. 2021   *(L) (FB) 6.00 rožni venec
Veronika, dev.  *(L) (FB) 6.30 +Marjan Žgajnar, 30. dan 
Četrtek 14. 1. 2021   *(L) (FB) 18.15 rožni venec 
Oton (Odon), red. *(L) (FB) 19.00 +Marija Gorenc, 7. dan; ++ Rink
Petek 15. 1. 2021 *(L) (FB)  9.30 križev pot 
Pavel, puš.  *(L) (FB)  10.00 maša za ureditev razmer v DSO
 *(L) (FB) 18.15 rožni venec 
 *(L) (FB) 19.00 + Anton Košir, 30. dan
  ++ ŠternPRVI PE
Sobota 16. 1. 2021 *(L) 6.00 rožni venec
Marcel, pp. *(L) 6.30 v zahvalo za zdravje
 *(L) (FB) 18.15 rožni venec
 *(L) (FB)  19.00 +Miro Černologar, obl.

 *(L) 6.00 rožni venec 
 *(L) 6.30 +Jožefa Plešec
 (FB) 8.00 rožni venec 
 (FB) 8.30 za žive in rajne farane
Žlebe 11.00  +Stanka Kavčič

Nedelja 17. 1. 2021 - 2. ned. med letom 
Anton (Zvonko), puš.



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 ŽPS vljudno vabim na redno sejo, ki bo v ponedeljek, 11. 1., ob 20.15 preko spletne 
aplikacije Zoom.

V sredo, 13. 1., ob 20.15 bo imela župnijska Karitas redno srečanje njenih sodelavcev preko 
spletne aplikacije Zoom.

V četrtek, 14. 1., ob 20.15 bo srečanje kateheze za odrasle preko spletne aplikacije Zoom. Kdor bi 
se je rad udeležil, naj mi pošlje mail s pripisom Kateheza odraslih. 

V soboto, 16. 1., bo preko Zooma ob 10.00 srečanje ministrantov. Dobili boste sklic na elektronski 
naslov.

V nedeljo, 17. 1., ob godu svetega Antona, bo ob 11.00 sveta maša pri sv. Marjeti v Žlebah. Zaradi 
ukrepov, ki jih moramo upoštevati, se za prisotnost pri sveti maši predhodno najavite.

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. 


