OZNANILA
18. teden 2020, od 3. 5. do 10. 5. 2020
4. velikonočna nedelja - za Silvota Jaš (n.v.);
nedelja dobrega pastirja, po namenu iz župnije Šmiklavž
svetovni molitveni dan
za duhovne poklice
19:00 za Rudolfa in Jožefo Hric;
PONEDELJEK Sv. Florijan, mučenec
za Franca Poklič (o.s.) in Marijo
4. maj
19:00 za Liziko in Cilko Tovšak;
TOREK
Sv. Angel
za Stankota Tovšak (n.v.)
5. maj
SREDA
Sv. Dominik Savio, diak, 19:00 za Silvo Kotnik (n.v.);
za Antonijo in Jožeta Moric (o.s.)
6. maj
zavetnik ministrantov
19:00 za Ivana Tovšak (o.s.);
ČETRTEK
Sv. Gizela, opatinja
za Antona in Matildo Kolander, sestro in dva brata
7. maj
ter Karlo Vodovnik
19:00 za Elizabeto Zakeršnik (n .v.);
PETEK
Sv. Viktor, mučenec
za Franca Gros (o.s.) in Marijo ter Jožeta Oder
8. maj
8:00 blagoslov traktorjev pred župniščem
SOBOTA
Sv. Pahomij ml.
9:00 za Pepco Legnar (n.v.);
9. maj
za vse rajne Firštove, Rudolfa in Marijo
Merzdovnik ter sorodnike
NEDELJA
5. velikonočna nedelja 9:00 za župljane;
za Franca in Terezijo Uršej in vse na Jauhovem in
10. maj
Lušničevem umrle
NEDELJA
3. maj

Ta teden bo zopet možna udeležba pri sveti maši. Pri tem bomo upoštevali navodila
naših škofov za obhajanje sv. maše za naše zdravje in blagoslov:
-V cerkev pridite zdravi in s svojo masko oz. temu primerno zaščito (šal, ruta, ipd.).
-Pri vhodu si razkužite roke – obvezno!
-Družinski člani in člani skupnega gospodinjstva sedite v klopi skupaj. Otroci sedite
pri starših.
-Sedeli boste v razdalji 1,5 metra.
-Obhajilo boste vsi, ki boste pripravljeni, prejeli na roko tako, da si boste pred
duhovnikom umaknili masko na brado, se obhajali in si namestili masko nazaj.
K obhajilu boste prihajali vsi v eni vrsti in razmaku.
-Starejši in vsi, ki lahko, prihajajte k sveti maši med tednom, ker bo več prostora in
omogočite zaposlenim obisk v nedeljo.
Z mesecem majem so se začele Šmarnice. To pobožnost bomo povezovali pri
dnevni sveti maši. Naslov letošnjih šmarnic je Sv. Janez Henrik Newman, svetnik,
ki nagovarja srca.
Duhovna misel tedna: Spet kliče nas venčani maj!

