
Ponedeljek 26. 4. 2021 (L) (FB)  6.00 rožni venec
     MARIJA (L) (FB) 6.30 za zdravje Hane
     MATI  (L) 18.30 rožni venec
     DOBREGA  (L) 19.00 +Antonija in Janez Kremžar
     SVETA  molitev pred Najsvetejšim za Cerkev 
Torek 27. 4. 2021 (L) 6.00 rožni venec
Hozana, dev. (L) 6.30 po namenu
 (L) (FB) 18.30 rožni venec
 (L) (FB)19.00 po namenu
  molitev pred Najsvetejšim
Sreda 28. 4. 2021   (L) (FB)  6.00 rožni venec sv. Jožefa
Peter Chanel, duh-muč. (L) (FB) 6.30 po namenu
 (FB) 17.15 rožni venec sv. Jožefa
Četrtek 29. 4. 2021 (L) (FB) 18.30 rožni venec
Katarina Sienska, dev. -c. uč. (L) (FB) 19.00 ++ Zor
  molitev pred Najsvetejšim
Petek 30. 4.  (DSO)  10.00 po namenu (OŠ) 
Pij V., pp.  (L) (FB) 15.00 ura Božjega usmiljenja
 (L) (FB) 18.00 pot luči in rožni venec
 (L) (FB) 19.00 +Marjan Hostnik
  molitev pred Najsvetejšim
 Sobota 1. 5. 2021 (L) 6.00 rožni venec
Jožef delavec (L) 6.30 v zahvalo
PRAZNIK DELA (L) (FB) 18.30 rožni venec
 (L) (FB)19.00 ++ Vidmar

 (L) 6.00 rožni venec 
 (L) 6.30 za žive in rajne farane
 (L) (FB) 8.00 rožni venec 
 (L) (FB) 8.30 ++ Ivan Leben, obl. in starši
 (L) 10.30 ++ Filip in Marija Jarc

Nedelja 2. 5. 2021 - Atanazij, šk., uč.
5. velikonočna nedelja 



 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 prihajajočem tednu so prvomajske počitnice, zato ne bo rednega verouka.
V sredo, 28. 4. bo delitev hrane v prostorih Karitas.
1. maja bomo začeli s šmarnično pobožnostjo. Otroci ste lepo povabljeni k letošnjim šmarnicam. Šmernice bodo vsak večer 
med sveto mašo. Besedila bodo govorila o starih Marijinih romarskih poteh. Vsak dan je opremljen tudi s preprosto nalogo – 
postavi Marijin oltar, povabi starše k večerni molitvi ...
Šmarnice se bodo brale med tednom pri večernih svetih mašah, ob sredah, ko je sveta maša zjutraj, pa bodo ob 19.00 samo 
šmarnice. Vsako nedeljo bodo ob 15.00 šmarnice prenašane preko facebooka iz ene od opisanih Marijinih cerkva. Tja bo 
vsakokrat poromala ena družina. 
Letos pri sveti Marjeti ne bo šmarnične pobožnosti, ker je cerkev v procesu obnove fasade.  
K obisku šmarnic vabim tudi ostale župljane, saj predstavljajo lepo pobožnost do Marije, za nas pa so lahko tudi nekakšna 
duhovna obnova v mesecu maju.

Litanije Matere Božje
Gospod, usmili se
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas
Bog Oče nebeški – 
 usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog
Sveta Marija – prosi za nas
Sveta Mati Božja
Sveta devic Devica
Mati Kristusova
Mati Cerkve
Mati milosti Božje
Mati prečista
Mati brezmadežna 
Mati nedolžna
Mati deviška
Mati ljubezniva
Mati čudovita
Mati dobrega sveta
Mati Stvarnikova
Mati Odrešenikova
Devica najmodrejša
Devica častitljiva
Devica hvale vredna
Devica mogočna

Devica milostljiva
Devica verna
Podoba pravice
Sedež modrosti
Začetek našega veselja
Posoda duhovna
Posoda časti vredna
Posoda vse svetosti
Roža skrivnostna
Stolp Davidov
Stolp slonokosteni
Hiša zlata
Skrinja zaveze
Vrata nebeška
Zgodnja danica
Zdravje bolnikov
Pribežališče grešnikov
Tolažnica žalostnih
Pomoč kristjanov
Kraljica angelov
Kraljica očakov
Kraljica prerokov
Kraljica apostolov
Kraljica mučencev
Kraljica spoznavalcev
Kraljica devic
Kraljica vseh svetnikov
Kraljica brez madeža 
    izvirnega greha spočeta

Kraljica v nebesa vzeta
Kraljica presvetega rožnega venca
Kraljica družine
Kraljica miru 

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – 
prizanesi nam, o Gospod.
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – 
usliši nas, o Gospod.
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – 
usmili se nas.

Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja 
Porodnica, ne zavrzi naših prošenj
v naših potrebah, temveč reši nas
vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in 
blagoslovljena Devica, naša gospa, naša 
srednica, naša besednica! S svojim Sinom 
nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči,
svojemu Sinu nas izroči!
Prosi za nas, sveta Božja Porodnica.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Molimo. Gospod Bog, vedno naj se 
veselimo zdravja na duši in na telesu. 
Na priprošnjo svete Device Marije nas reši 
zemeljskih bridkosti in nam daj uživati
nebeško veselje. 
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.


