
2. VELIKONOČNA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA, 19. april 2020 
 

- Hvala za vse vaše finančne darove, ki ste jih ob praznikih namenili za župnijo. Od 15. 
marca dalje, ko ni bilo več maš z ljudstvom v cerkvah, se je zbralo 840€. Zaradi 
finančne varnosti in večje gotovosti za naprej, sem preklical asvaltacijo dvorišča. Ko 
bodo finančno bolj ugodni časi, bomo uredili tudi to. 

- Hhvala tudi za svete maše. Kot se iz Obvestilnika vidi, imam na dan po več namenov. Po 
naših namenih mašujejo tudi drugi duhovniki, ki se vam prav tako iskreno zahvaljujejo 
za svete maše, ki jih v the težkih časih v njihovih župnijah primankuje. Po naših namenih 
vsak dan opravi mašo tudi nedeljski kaplan g. Jože Zabret v Sevnici. 

- Danes popoldan vas bom obiskal z Najsvetejšim in pri kapelicah, križih in podružnicah 
blagoslavljal vas in vaše domove. 

- Dandanes je prišlo zaradi virusne nevarnosti v navado, da si zaželimo, ostanite zdravi, jaz 
pa vam poleg tega želim tudi, da ohranite vero in zaupanje v Boga. 
 

 

2. VELIKONOČA 
NEDELJA- BELA 
Božjega usmiljenja 
19. april, Leon IX. 

 

 
 

10.00 
 

za farane in dobrotnike 
na čast Božjemu usmiljenju 
+ Kos Vinkota in Julči, obl. 
+ Lamovšek Cirila in Nežko, obl. 

Ponede., 20. april 
Teotim 
 

 
 

19.00 
 

+ Ahlin Ivanko in Ludvika 
+ starše Kurent iz Poštaja in ženo Darinko 
 

Torek, 21. april 
Anzelm 
 

 
 

19.00 v zahvalo Mariji Pomočnici 
+ Močnik Žana 

Sreda, 22. april 
Aleksandra 
 

 
 

19.00 za zdravje in Božje varstvo 
za blagoslov v družini Birsa 

Četrtek,  23. april 
Jurij 
 

 
 

19.00 + Okoren Marijo in Jožeta, obl. 

Petek,  24. april 
Honorij 
 

 19.00 + Krajšek Markota, ob godu 
+ Pravne Frančiško in Antona, obl. 

Sobota,  25. april 
Marko 
 

 
 

19.00 poljska maša za Veselo Goro 

 
3. VELIKONOČA 

NEDELJA 
26. april 

Dominik in Gregor 
 

 
 
 

 

10.00 
 

za farane in dobrotnike  
+ Zidarjeve iz Kostanjevice 
+ Kovač Heleno in Medved Rudija, ob godu in roj. 
   dnevu 
+ starše, brate in sestro Korelc 
+ poljska maša za Zaloko 
+ starše Štrukelj 

 


