Ponedeljek 12. 4. 2021
Julij I., pp.

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

Torek 13. 4. 2021
Martin I., pp-muč.

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

Sreda 14. 4. 2021
Valerijan, muč.
Četrtek 15. 4. 2021

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

Petek 16. 4. 2021
Bernardka Lurška,
red.

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

Sobota 17. 4. 2021
Rudolf, muč.

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

rožni venec
za zdravje Hane
rožni venec
po namenu
molitev pred Najsvetejšim za rajne
rožni venec
po namenu
rožni venec
v dober namen
molitev pred Najsvetejšim
rožni venec
+Franc Bečan, obl.
rožni venec
++starši Dobnikar in Martin Dobnikar
molitev pred Najsvetejšim
po namenu
ura Božjega Usmiljenja
pot luči in rožni venec
+Marjan Hostnik
molitev pred Najsvetejšim
rožni venec
++rajni Rink
rožni venec
za spravo

Nedelja 18. 4. 2021 - Evzebij, šk.
3. velikonočna nedelja
(L) 6.00
(L) 6.30
(L) (FB) 8.00
(L) (FB) 8.30
(L) 10.30
(Petelinc)

rožni venec
za žive in rajne farane
rožni venec
++starši Marija in Anton Komatar
++ Alojzija, Irena in Milka Trampuš

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, 12. 4., ob 20.15 bomo imeli sestanek tajništva ŽPS preko zooma.
V sredo, 14. 4., bo ob 20.00 srečanje sodelavcev Karitas preko zooma.
V četrtek bo srečanje kateheze za odrasle preko zooma ob 20.15. Katehezo bo imela sestra Snežna Večko. Kdor bi se
je želel udeležiti naj mi pošlje mail s pripisom »kateheza odraslih«.
V soboto, 18. 4. bo potekal spovedni dan za naše prvoobhajance. Dobimo se ob 10.00 v cerkvi. Predviden zaključek
ob 13.00 s sveto mašo v cerkvi.
V soboto ob 16.00 bo birmanska sobota. Potekala bo preko zooma. Birmanci bodo dobili sklic po mailu.

