
Člane tajništva ŽPS vljudno vabim na sestanek, ki bo v ponedeljek, 3. 1., ob 19.30 v
avli pastoralnega doma.

V torek, 4.1. bo ob 10.00 srečanje Slomškovega bralnega priznanja za odrasle v
pastoralnem domu.

Skupina starejših, se bo srečala v sredo, 5. 1., po večerni sveti maši.

V sredo, 5. 1., je tretji sveti večer. Vabljeni, da si vzamemo čas za blagoslov domov z
blagoslovljeno vodo in kadilom ter za molitev.

V četrtek, 6.1. je praznik Gospodovega razglašenja. Na praznik bosta dve sveti maši,
ob 10.oo pri kateri sodelujejo otroci iz vrtca in ob 18.30. Pri vseh sv. mašah nas bodo 
obiskali koledniki. Otroke pa vabim, da k maši pridejo oblečeni v svete tri kralje (na 
glavo si dajo kronce, ki jih izdelajo sami, v jaslice pa položijo adventne šparovčke za 
naše misijonarje.)

V četrtek, 6. 1., bo po večerni sveti maši v učilnici župnišča srečanje biblične skupine.

V petek, 7. 1. 2019, obhajamo prvi petek v mesecu januarju. Vabim vas k obhajanju
pobožnosti prvega petka (spoved – velja božična, obhajilo in molitev). Češčenje po sv. 
maši bo do 23.00 (do 21.00 v cerkvi, nato do 23.00 v kapeli). Takoj po maši bo
molitvena ura za posvečene Jezusovemu srcu, ob 21.00 pa bo v kapeli molitvena ura 
za duhovnike. Lepo vabljeni, da z molitvijo pred Najsvetejšim začnemo novo leto.

Sobota, 8. 1., je prva v mesecu. Ob 7.15 vas vabim k fatimski pobožnosti. Ob 8.00 bo 
maša za duhovne poklice. Pri maši bomo obnovili izročitev Marijinemu
Brezmadežnemu Srcu.

V soboto, 8. 1., ob 8.00 bo redno mesečno srečanje za ministrante. Dobimo se pri sveti 
maši. Sledile bodo ministrantske vaje, posvečene izpostavitvi Najsvetejšega.
Dosedanji in novi ministranti lepo vabljeni!

V soboto, 8.1., bo popoldne ob 15.00 srečanje kolednikov naše župnije v dvorani
Valentina Oblaka v pastoralnem domu. 
Ogledali si bomo film o misijonarju p. Mihu Drevenšku.



Leto: XXXIII                       številka: 1                  2. januar 2022

Ponedeljek 3. 1. 2022 (Golo B.) 17.00 +Julija Hosta, 7.dan
PRESVETO   18.30 za duhovno in telesno zdravje (M. B.)
JEZUSOVO IME  po namenu (J) 
Torek 4. 1. 2022  18.30 po namenu
Angela, red.   za duhovno in telesno zdravje (M. B.)
Sreda 5. 1. 2022  6.30 ++ Petek
Simeon, puš.  18.30 za duhovno in telesno zdravje (M. B.)
3. SVETI VEČER   
Četrtek 6. 1. 2022  10.00 +Mirjam Kršinar
GOSPODOVO   18.30 + Rajko Jezeršek, obl.
RAZGLAŠENJE   za duhovno in telesno zdravje (M. B.)
Petek 7. 1. 2022 (DSO) 10.00 po namenu (J) 
Rajmund, duh.  18.30 + Vojko Luštrik, 30.dan
PRVI PETEK   + Dani Peternel, obl.
Sobota 8. 1. 2022 7.15 fatimska pobožnost
Severin, opat; PRVA SOBOTA  8.00 za duhovne poklice in svetost poklicanih
Čiščenje cerkve: 6. sk.  18.30 + +Ivan Tehovnik in starši
  za duhovno in telesno zdravje (M. B.)
Nedelja  9. 1. 2022  7.00 za žive in rajne farane
JEZUSOV KRST  9.30 za ozdravljenje
    ++ rajni
  18.30 + Jurij Lesica
 

 


