OZNANILA
9. teden 2019, od 3. 3. do 10. 3. 2019

Pepelnična sreda –
strogi post

7:00 za župljane
9:00 mladinska maša pri sv. Lenartu za Emo
Makovšek (n.v.)
7:00 za Cecilijo Zajamšek (30.dan);
za zdravje v družini Vangoš in Borovnik
15:00 pogreb Marijana Brežnik
18:00 za Anico Slemenik (30.dan);
po namenu
18:00 za Ano Uršej (osm.);
za Viktorja Tasič (o.s.), Marijo in Martina

Četrtek po pepelnični
sredi

18:00 za Marijo Vornšek (30. dan);
za Štefanijo Gros (o.s.), Jožeta in Emila

PETEK
8. marec

Petek po pepelnični
sredi

SOBOTA
9. marec
NEDELJA
10. marec

Sobota po pepelnični
sredi
1. postna nedelja

18:00 križev pot za rajne dušne pastirje, nato maša
za Božo Jamnikar (osm.);
za Stanislava Uršej (o.s.) in vse na Lenčkovem
umrle
18:00 za Viktorja in Marijo Robnik (o.s.);
za Pavlo Gros (o.s.) in Antonijo
7:00 za župljane
9:00 mladinska maša za Stankota Orličnik (o.s.)
in Slavkota

NEDELJA
3. marec

8. nedelja med letom

PONEDELJEK Sv. Kazimir
4. marec
TOREK
Sv. Hadrijan, mučenec
5. marec
SREDA
6. marec
ČETRTEK
7. marec

Ta teden smo pokopali Božo Jamnikar in Ano Uršej, molimo zanju in za vse naše
pokojne.
Na Pepelnico lepo vabimo k sveti maši na začetku 40.dnevnega postnega časa in k
obredu pepeljenja, saj je to znamenje in vabilo k spokornosti in spreobrnitvi.
Vsak petek v postnem času bo pred mašo križev pot, pri katerem lahko tudi vi
namenite svoj namen. Slovenska Karitas vas vabi, da se odločite vsaj za eno akcijo in
jo aktivno izvajajte skozi ves postni čas: 40 dni brez alkohola, dobrodelna akcija za
pomoč JV Evropi in poglobimo postni čas (odpoved, molitev, dobra dela ). Pri
izhodu vzemite zloženke in solzice v ta namen.
V četrtek uro pred mašo bo srečanje molitvene skupine za duhovniške poklice.
V torek zaradi pusta odpade verouk, ostale dneve je verouk reden.
Nova Družina.
Ta teden ministrirata: Slemenik Vid in Aljaž
Duhovna misel tedna: „Sreča, ki jo daje Bog, nikoli ne razočara.“ (pp Frančišek)

