
Ponedeljek 8. 2. 2021 *(L) (FB) 6.30 za zdravje Hane
Hieronim  *(L) (FB) 18.15 rožni venec
Slov. kulturni praznik *(L) (FB) 19.00 + Marija Gorenc, 30. dan
  + Vida Kovačič, obl. 
Torek 9. 2. 2021 *(L) 6.30 za zdravje (M. B)
Apolonija, muč *(L) (FB) 18.15 rožni venec
 *(L) (FB) 19.00 ++ Rink
  molitev pred Najsvetejšim
Sreda 10. 2. 2021   *(L) (FB) 6.00 rožni venec
Sholastika, red.  *(L) (FB) 6.30 za blagoslov v družini
Četrtek 11. 2. 2021   *(L) (FB) 18.15 rožni venec 
Lurška Mati božja - *(L) (FB) 19.00 +Friderik Krašna, 7. dan
svetovni dan bolnikov  v čast angelom varuhom
Petek 12. 2. 2021  (DSO) 9.30 križev pot 
Evlalija, muč.  (DSO)  10.00 v zahvalo za ureditev razmer 
 *(L) (FB) 18.15 rožni venec 
 *(L) (FB) 19.00 za ozdravitev družinskega debla 
Sobota 13. 2. 2021 *(L) 6.00 rožni venec
Kristina, vd. *(L) 6.30 za zdravje
 *(L) (FB) 18.15 rožni venec
 *(L) (FB)  19.00 ++ Tomažinovi

 *(L) 6.00 rožni venec 
 *(L) 6.30 za žive in rajne farane
 (FB) 8.00 rožni venec 
 (FB) 8.30 +Zdravko Kopač, god
 *(L) 10.30 + Frančiška Bečan

Nedelja 14. 2. 2021 - 6. navadna ned. 
Valentin, muč.



V cerkvi in na podružnicah prosim, da se ničesar ne dotikate, dosledno nosite maske in si razkužujete 
roke. 

Vabim vas, da izkoristite možnost obiska svete maše, prejema obhajila in obhajanja zakramenta svete 
spovedi po predhodnem dogovoru.

V ponedeljek, 8. 2., ob 20.15 bo preko spletne aplikacije Zoom seja ŽPS. Člani lepo vabljeni.�Župnijska 
Karitas bo imela občni zbor v sredo, 10. 2., ob 20.15 preko Zooma.

V četrtek, 11. 2., ob 20.15 bo srečanje kateheze za odrasle preko Zooma. Kdor bi se kateheze udeležil, naj mi 
pošlje mail s pripisom »Kateheza odraslih«. Tema kateheze bo zgodba o starozaveznem Jožefu. Med nami bo 
zopet sestra Snežna Večko. 

V soboto je bil načrtovan spovedni dan za naše prvoobhajance, vendar ga ne bo. Spovedni dan bo prestavl-
jen na soboto v marcu. Katero soboto bo to, boste pravočasno obveščeni. 

V nedeljo smo po 
pastoralnem koledarju 

načrtovali srečanje starejših. 
Lani smo prvič izvedli 
srečanje na nedeljo po 

prazniku Lurške Matere 
Božje. Letos to ni mogoče, 
zato se bomo srečali takoj, 

ko bo mogoče varno 
druženje.

Za obisk nedeljske ali praznične maše prosim, da me prej obvestite.

Vabim vas, da po družinah okrepimo molitev in DOSLEDNOupoštevamo 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 za kritje 
finančnih stroškov, ki jih ima župnija tudi v teh 
časih, prinašate darove. Bog vam obilo povrni.


