OZNANILA
15. teden 2019, od 14. 4. do 21. 4. 2019
NEDELJA
14. april

Cvetna nedelja

PONEDELJEK Ponedeljek velikega
15. april
tedna
TOREK
Torek velikega tedna
16. april
SREDA
17. april

Sreda velikega tedna

ČETRTEK
18. april

Veliki četrtek-Jezusova
zadnja večerja

PETEK
19. april

Veliki petek - besedno
bogoslužje,strogi post!

SOBOTA
20. april

Velikonočna vigilija

NEDELJA
21. april

Velika noč; Gospodovo
vstajenje

7:00 za župljane
9:00 pri sv. Ahacu blagoslov snopov in zelenja,
nato procesija v župnijsko cerkev in sveta maša za
Marijo in Viktorja Buč, Simona in Frančiško
Brešar
7:00 za Slavkota Krebl (o.s.);
za zdravje
19:00 za Avguština Vajde (osm.);
za Mihaela Vetrih (o.s.), Karla Rošar (o.s.) in za
vse rajne Rošarjeve, Vetrihove in Franca Kotnik
19:00 za Alberta in Anico Šauperl;
za Antonijo Tovšak (o.s.) in sorodnike
19:00 za Jožeta Prapertnik (o.s.);
za Franca in Veroniko Oder, po maši molitvena
ura pri božjem grobu
15:00 križev pot za Antona in Alojzijo Černič
19:00 obredi Velikega petka. Nabirka za cerkev v
Sveti deželi.
7:00 križev pot za Ivana in Justino Mencinger,
sestro Mileno in svaka Marjana, nato blagoslov
ognja pred cerkvijo.
19:00 obredi Velike sobote (prinesite sveče za
krstne obljube). Maša za Ivanko Sovič (o.s.);
za Heleno in Jožeta Čas
6:00 slovesna praznična sveta maša za župljane,
nato vstajenjska procesija
8:00 mladinska maša za Franca in Vero Jeromel

Ta teden smo pokopali Avguština Vajde iz Velenja, molimo zanj in za vse pokojne.
Blagoslov jedil v žup.cerkvi: ob 13.,14.,15.in 16.uri. Pri sv. Lenartu ob 13.30, pri
sv. Urhu ob 15.30. Vsak župljan bi naj obiskal božji grob v cerkvi, zato vas vabimo
k molitvenim uram po razporedu , ki je na oltarju v Marijini kapeli, na katerega se
lahko vpišite že danes.
Jutri in v torek je še reden verouk. Otroke, ki še niso opravili svete spovedi, pa jih
vabimo ta teden. Starši opomnite jih.
V torek bom obiskoval bolnike in ostarele po domovih, prijavite jih.
V soboto in Veliko noč bo darovanje za nove klopi. Veseli bomo vaše darežljivosti.
Ta teden ministrirata: Tovšak Jakob in Krištof, od četrtka dalje pa vsi ministranti in
asistenti. Prisrčno vabljeni, starši, prosim sodelujte z nami!
Nova Družina in Misijonska obzorja.
Duhovna misel tedna: „Molimo te Kristus in te hvalimo. Ker si s svojim križem
svet odrešil.“

