OZNANILA
30. teden 2019, od 28. 7. do 4. 8. 2019
NEDELJA
28. julij

17. nedelja med letom

PONEDELJEK Sv. Marta, Lazarjeva
29. julij
sestra,
TOREK
30. julij
SREDA
31. julij
ČETRTEK
1. avgust
PETEK
2. avgust
SOBOTA
3. avgust

NEDELJA
4. avgust

7:00 za župljane
14:00 pri sv. Ani na Pungradu lepa nedelja, maše
za Jožeta Prapertnik in dva brata; za rajne
Pačnikove in Ovčarjeve;
za Bernarda Jeromel, Julijano, sina Mirkota in vse
na Garnuževem umrle; za Dominika Pungartnik in
Mirana Borovnik; za Štefko in Alojza Tretjak,
Bogdana in Alojzijo Jehart; za Ano in Viktorja
Čas
7:00 za Ivana in Antonijo Tovšak;
za zdravje in dober namen

19:00 za Marijo Poklič (30.dan);
za Franca Kotnik (o.s.) in sorodnike
7:00 za Ignaca Skarlovnik in Ano;
za Verono Založnik (o.s.), očeta Gabrijela in brata
Filipa
19:00 za Jožeta Čas (o.s.) in rajne Inčkove;
Sv. Alfonz Ligvorij,
za Normana White, po maši molitvena ura za
četrtek pred prvim
duhovniške poklice
petkom
Sv. Evzebij iz Vercellija, 19:00 za Marijo Vornšek, po maši litanije Srca
Jezusovega z blagoslovom
škof, prvi petek v
mesecu
9:00 za Stankota Pačnik (n.v), po maši litanije
Sv. Lidija, sobota po
Matere božje
prvem petku
11:30 Pri sv. Ani na Pungradu ob srečanju
invalidov maša po namenu
18. nedelja med letom, 7:00 slovesna peta sveta maša za župljane
9:00 mladinska maša za Marijo in Gašperja
prva nedelja v mesecu
Štiglic in stare starše
16:00 maša pri kapeli v Tomaški vasi ob
10.obletnici blagoslovitve
Sv. Peter Krizolog, škof,
cerkveni učitelj
Sv. Ignacij Lojolski,
duhovnik, ustan.jezuitov

V soboto lepo vabljeni k sv. Ani na Pungrad ob srečanju invalidov cele Sloveniji.
Slovesnost sv. maše ob 11.30 bo vodil profesor g. dr.Ivan Štuhec.
Ob prvi nedelji bo darovaje za nove klopi v župnijski cerkvi, lepo se priporočamo.
Prihodnji mesec čistijo cerkev prebivalci Ob gozdu, prebivalcem iz Movž pa lepa
hvala za ta mesec.
Nova Družina in Ognjišče.
Ta teden ministrirata: Slemenik Vid in Aljaž.
Duhovna misel tedna: »Gospod daj mi svojo ljubezen in milost, to mi zadošča.«
(sv. Ignacij Lojolski)

