OZNANILA
17. teden 2019, od 28. 4. do 5. 5. 2019
2. velikonočna nedelja bela, nedelja Božjega
usmiljenja
PONEDELJEK Sv. Katarina Sienska,
29. april
sozavetnica Evrope, c.
učiteljica, devica
TOREK
Sv. Pij V., papež
30. april
SREDA
Sv. Jožef Delavec,
1. maj
začetek šmarnic
NEDELJA
28. april

ČETRTEK
2. maj

Sv. Atanazij Veliki,
četrtek pred prvim
petkom

PETEK
3. maj

Sv. Filip in Jakob ml.,
apostola, prvi petek v
mesecu

SOBOTA
4. maj

Sv. Florijan, sobota po
prvem petku

NEDELJA
5. maj

3. velikonočna nedelja,
prva v mesecu

7:00 za župljane
9:00 pri sv. Lenartu za Antona in Matildo
Kolander, dva brata in sestro ter Karlo Vodovnik
19:00 za starše Franca in Ivanko Tretjak, tri brate
in svaka Mihaela Dermol;
za Ano Uršej (n.v.)
19:00 za Ivana Zaveršnik (o.s.);
za Marijo Planinšec (o.s.) in Ivana
13:30 blagoslov motorjev in motoristov pred
Slomškovim domom
19:00 za Emo Makovšek (n.v.)
19:00 za Antonijo Moric (o.s.) in dva Antona
Jeseničnik;
za Antona in Matildo Kolander, sestro, dva brata
in Karlo Vodovnik
9:00 začetek devetdnevnice v čast sv. Duhu pred
sveto birmo v naši župniji, maša za Cecilijo
Zajamšek (n.v.);
za Franca Poklič (o.s.), po maši lit.srca Jezus.
8:00 blagoslov traktorjev pred župniščem
19:00 za Liziko in Cilko Tovšak;
za Ivano Smonkar (n.v.), po maši lit.M.božje
7:00 za župljane
9:00 mladinska maša za Frančiška Zaveršnik
(n.v.)

V mesecu maju vsi lepo vabljeni k šmarnični pobožnosti, še posebej otroci, ki bodo
prejeli kartonček z naslovom: “Misijonar ob Nilu”.
Na praznik sv. Jožefa delavca srčno vabljeni k sveti maši in se priporočajmo za uspeh
in blagoslov pri vsakem našem delu.
Pri sv. Vidu bo 1.maja ob 9.uri sv. maša in shod planincev.
V mesecu maju skrbijo za čiščenje cerkve in okolice prebivalci Tolstega vrha,
prebivalcem iz Straž pa lepa hvala.
Ob prvi nedelji bo darovanje za nove cerkvene klopi. Lepo se priporočamo.
Ta teden ministrirajo: vsi asistenti, ki se naj med seboj dogovorijo po dnevih.
Duhovna misel tedna: „Modrost, ki je ni mogoče kupiti ne z zlatom, ne s srebrom,
pride od Boga kot dar sv. Duha.” (A.M.Slomšek)

