OZNANILA
5. teden 2019, od 3. 2. do 10. 2. 2019
7:00 za župljane
9:00 mladinska maša za Slavkota Orličnik (o.s.)
in Stankota
7:00 za Marijo Mežnarc (o.s.);
PONEDELJEK Sv. Gilbert
za Angelo Oder (n.v.)
4. februar
TOREK
Sv. Agata, dev.,mučenka 18:00 za Frančiška Zaveršnik in Andreja Marhat:
za Mihaelo Pušnik (n.v.)
5. februar
7:00 za Brankota Kolar (n.v.);
SREDA
Sv. Pavel Miki in
za Ivano Smonkar (n.v.)
6. februar
japonski mučenci
NEDELJA
3. februar

4. nedelja med letom

ČETRTEK
7. februar

Sv. Rihard

18:00 za Cecilijo Zajamšek (osm.);
za Edija Mithans (o.s.)

Sv. Hieronim Emiliani

18:00 za Anico Slemenik (osm.);
za Ivana in Marijo Potočnik (o.s.)
17:00 za Petra Krajnc (30.dan);
za Mitja Žgavec in vse naše rajne

PETEK
8. februar
SOBOTA
9. februar
NEDELJA
10. februar

Sv. Apolonija (Polona),
dev.,muč.,
dan birmancev
5. nedelja med letom

7:00 za župljane
9:00 mladinska maša za Franca in Veroniko Oder

Ta teden smo pokopali Anico Slemenik in Cecilijo Zajamšek, molimo zanju in za vse
naše pokojne.
V soboto birmanci, njihovi starši in botri lepo vabljeni na duhovno obnovo. Začetek
ob 9.uri animatorji, ob 10.uri birmanci, starši in botri ob 14.30, zaključek ob 17.uri.
Danes so vam na voljo posebne naročilnice, ki vam bodo omogočile prejemanje treh
zaporednih številk tednika Družine brezplačno, ob tem vam Družina podarja
priložnostno darilo kuharsko knjižico: Praznične dobrote. Ob izhodu iz cerkve vam
bodo sodelavci razdelili naročilnice, ki jih takoj izpolnite. Nobenega to naročilo ne bo
zavezovalo, da kar postane naročnik na Družino. Če vas pa bo vsebina prepričala, pa
lahko postanete reden naročnik kasneje.
PD Mislinja vabi na spominski pohod na Črni vrh, v petek, 8.februarja 2019.
Organiziran pohod iz Mislinje se prične ob 8.uri pred centrom Lopan v Mislinji.
Ta mesec čistijo cerkev in okolico prebivalci iz Dovž, prebivalcem Gozdarske ceste
pa lepa hvala za minuli mesec.
Nova Družina.
Ta teden ministrirata: Orličnik Aljaž in Žan.
Duhovna misel tedna: „Nepoznavanje sv. pisma je nepoznavanje Kristusa.”
(sv. Hieronim)

