2. NEDELJA PO BOŽIČU, 3. januarja 2020
- Vse predvidene aktivnosti so odpovedane do preklica epidemije.
- Maše z ljudstvom so dovoljene z omejenim številom vernikov glede na velikost cerkve. V
naši cerkvi je lahko navzočih 20 oseb iz različnih gospodinstev. Če se udeleži sv. maše
družina iz istega gospodinstva, je družina šteta kot eden posameznik.
- Pri vhodu v cerkev je potrevno vzeti kartonasti list, s katerim se označi katera klop je bila
uporabljena, da se jo po končani sv. maši razkuži.
- Če kartonastih lističev ni več, pomeni da je cerkev polna.
- V cerkvi je potrebno biti z maskami in pri vhodu razkužiti roke ter držati razdalijo 1.5m.
- Kolednikov letos ne bo. Na mizici za verski tist, pa bodo na razpolago nalepke in molitve
ob blagoslovu domov.
- Rešitev spodne uganke oddajte v nabiralnik župnišča do 23. 1. zvečer. Tokrat bo
samo eden nagrajenec, ki bo dobil žepno izdajo Svetega pisma. Nagrajenca s
pravilnim odgovorom, bomo izžrebali na nedeljo Svetega pisma, 24. 1.
- S šolo se začne tudi verouk.
- Kolednikov letos ne bo, darove lahko oddate v nabiralnik za misijone.
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za župljane in dobrotnike
+ Škodove, ob roj. dnevu
+ Kos Marijo in Moža Franca
+ Slapšak Jožeta, 7. dan

Ponede., 4. januar
Angela

18.00 + Korelc Jožeta, ob roj. dnevu
//////// za duše v vicah

Torek, 5. januar
Simeon

18.00 + Podlogar Jožeta

Sreda, 6. januar
GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE
Četrtek, 7. januar
Rajmund

7.00 + Okoren Ruperta, obl.
18.00 + Kovač Andreja, obl.

Petek, 8. januar
Severin

18.00 + Podlogar Jožeta

Sobota, 9. januar
Julijan
JEZUSOV
KRST
10. januar
Zvonko

7.00 Po namenu

Cirnik

7.00 za župljane in dobrotnike
9.00 + Kovačič Veroniko, ob roj. dnevu
10.30 + Marolt German, obl. in ob roj. dnevu

