
17. NEDELJA MED LETOM - KRIŠTOFOVA, 26. julij 2020 
- Danes je Krištofova nedelja, pri kateri zbiramo sredstva za vozila misijonarjev. Po vseh 

mašah bo blagoslov vaših vozil. Darove za vozila misijonarjev lahko oddate v nabiralnike pri 
vhodih. Vzemite si tudi nalepke in molitve. 

- Ob četrtkih po večerni sv. maši vabim k molitvi pred Najsvetešim za nove duhovne poklice. 
- Nova navodila škofofov glede obhajanja sv. evharistije.  

Duhovniki obhajajo svete maše z verniki pod naslednjimi pogoji:  
- Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne 

kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.  
- Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to 

velja za vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v cerkev si mora razkužiti roke, 
nadeti zaščitno masko in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra (to ne velja za 
družine in člane skupnega gospodinjstva). 

- Ob nedeljskih in prazničnih svetih mašah verniki ob vstopu v cerkev v poseben 
nabiralnik oddajo list s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova), ki jih bomo 
hranili 30 dni ter jih v primeru, da je bila pri sveti maši navzoča oseba okužena s 
koronavirusom oddali pristojnim državnim ustanovam, da vas kontaktirajo 

- V torek smo pokopali Kos Marijo. 
- Poročila se bosta Marko Tratar in Tamka Kermc. 
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Krištofova 
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Joahim in Ana 

 
Cirnik 

 

7.00 
9.00 

10.30 
//////// 

za farane in dobrotnike 
+ Kovačič Veroniko 
+ Berk Antona, obl. 
+ Berk Alojzam 30. dan 

Ponede., 27. julij 
učenci Cirila in 
Metoda 

 
19.00 Mariji v zahvalo in priprošnjo 

 

Torek,  28. julij 
Viktor 
 

 
 

19.00 
//////// 

+ Urana Ivana 
+ Kos Marijo, 7. dan 

Sreda, 29. julij 
Marta, Lazarjeva 
sestra 

 
 

7.00 
 

za Božje varstvo in dober namen 

Četrtek,  30. julij 
Peter Krizolog 
 

 19.00 + Gregorčič Ruperta in Elizabeto, obl. 

Petek, 31. julij 
Ignacij Lojolski 
 

 
Viher 

19.00 
20.00 

+ Koprivc Jožeta 
+ Gorenc Pepco, ob roj. dnevu 

Sobota, 1. avgust 
Alfonz Ligvorij 
 
 
 

 
 

Škocjan 

7.00 
//////// 
19.00 

+ Brcar Ludvika in Ano, ob godu 
+ Markelc Jožeta, 5. obl. 
+ starše Štefko in Franca Berk ter sestro Marijo 
Zakrajšek 
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2. avgust 
Porcijunkula 

 
Cirnik 

7.00 
9.00 

//////// 
10.30 
//////// 

za farane in dobrotnike 
+ Obaha Rafaela, obl. 
+ Kovačič Veroniko 
+ Marolt Julko, obl. 
+ Dovgan Jožefo, 30. dan 

 


