
Ponedeljek 3. 5. 2021 (L) (FB)  6.00 rožni venec
Filip in Jakob, ap; (L) (FB) 6.30 za zdravje Hane
Teodozij, men. (L) 18.30 rožni venec
    (L) 19.00 +Angela in Marjan Žgajnar
       molitev pred Najsvetejšim za Cerkev 
Torek 4. 5. 2021  (L) 6.00 rožni venec
Florijan, muč. (L) 6.30 za blagoslov katoliških vrtcev
Silvan, muč. (L) (FB) 18.30 rožni venec
 (L) (FB)19.00 + Dušan Lah, obl.
  molitev pred Najsvetejšim
Sreda 5. 5. 2021   (L) (FB)  6.00 rožni venec sv. Jožefa
Angel, muč. (L) (FB) 6.30 + Robi Kristan
Gotard, muč. (FB) 17.15 rožni venec sv. Jožefa
  19.00 šmarnice
Četrtek 6. 5. 2021 (L) (FB) 18.30 rožni venec
Dominik Savio, mladenič (L) (FB) 19.00 ++ Anton in Marija Komatar
  molitev pred Najsvetejšim
Petek 7. 5. 2021  (DSO)  10.00 po namenu (OŠ) 
Gizela, op;  (L) (FB) 15.00 ura Božjega usmiljenja
Stanislav, šk. (L) (FB) 18.00 pot luči in rožni venec
PRVI PETEK (L) (FB) 19.00 po namenu (L. P.)
  molitev pred Najsvetejšim
 Sobota 8. 5. 2021 (L) 6.00 rožni venec
Bonifacij, pp. (L) 6.30 za duhovne poklice; ++ Rink
PRVA SOBOTA (L) (FB) 18.30 Fatimska pobožnost
 (L) (FB)19.00 +Stanislava Bukovšek, god

 (L) 6.00 rožni venec 
 (L) 6.30 +Angela Petrič, r. d.
 (L) (FB) 8.00 rožni venec 
 (L) (FB) 8.30 za žive in rajne farane
 (L) 10.30 +Marjan Mihelčič; + Slavka Leben, r. d.
 (FB) 15.00 šmarnice

Nedelja 9. 5. 2021 - Ludovika, red.; Izaija, pr.
   6. velikonočna nedelja 



Prosim vas, da me o obisku svete maše na  nedeljo 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 posamezen del naše župnije. 
Vabim vas k sveti spovedi in bolniškemu maziljenju.

Šmarnična pobožnost

Otroci ste lepo povabljeni k letošnjim šmarnicam. Šmarnice 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. 

Naj se kapelica sv. Jožefa postavi v vsak naš dom

V tem tednu bo spet potekal verouk. Kateheti pa vas bodo obvestili, na kakšen način se boste srečevali.

V  ponedeljek,  3.  5.,  ob  20.15 bomo imeli sestanek tajništva ŽPS v pisarni župnišča. Lepo vabljeni člani.

V četrtek,  6.5.,  ob  20.15  bo  preko  spletne  aplikacije Zoom srečanje biblične skupine. Kdor bi se srečanja 
udeležil,naj mi pošljee-mail s pripisom »biblična skupina«.

Petek, 7.  5.,je prvi v mesecu. Obiskoval bom bolne in onemogle po domovih. 
Če bi kdo še želel obisk duhovnika, naj mi to sporoči.

V mesecu majuste lepo povabljeni, da v 
svoj dom sprejmete kapelico sv. Jožefa za 
tri dni in ob njej molite tridnevnico k 
zavetniku Cerkve in družin. Na ta način 
bomo duhovno gradili kapelice sv. Jožefa 
po naših domovih. 
On je zavetnik in varuh naših domov. On 
je izvir globokega notranjega miru. Je 
človek miru. Ne reče nič in tudi Sveto 
pismo malo govori o njem. 
A vloga sv. Jožefa je izjemno pomembna. 
V skrivnost svetega Jožefa pa lahko 
vstopimo samo preko izkustva. 
Izkustva, da se je premaknilo nekaj, kar se 
leta ni, izkustva notranje sreče, miru in
zadovoljstva, izkustva odpuščanja in 
Božjega Usmiljenja v akciji. 

Vabim vas, da se vpišete na list na pultu v 
kiosku naše župnijske cerkve.


