
3. POSTNA NEDELJA , 7. marec 2021

- Vsak petek po sv. maši v cerkvi in ob nedeljah pri kapelicah križevega pota ob 15.00, bo
molitev križevega pota.  K molitvam še prav posebej vabim birmance in prvoobhajance.
Zaradi  omejitve  zbiranja  lahko  križev  pot  spremljate  tudi  preko  facebooka  –  župnija
šentrupert.

- Jutri v ponedeljek, 8. marca bo verouk za prvi in drugi razred.
- V petek, 12. marca, bo potekala škofova vizitacija v naši župniji. Škof bo obiskal vse

podružnice,  pregledal  vse matične knjige ter  preveril  pastoralno delo v župniji.  Zaradi
epidemije se ne bo srečal s skupinami in župnijskim pastoralnim svetom.

- Na praznik sv. Jožefa, 19. marca, vabim k maši može in fante. V sredo, 10. pa bomo začeli
opravljati devetdnevnico na čast sv. Jožefu za duhovne poklice. 

- V četrtek bomo molili po sv. maši pred Najsvetejšim.
- Vsako nedeljo med sv. mašami je priložnost za sv. spoved.
- Umrl je Vovk David, pogreb bo na Velikem Cirniku danes ob 13.00.

3. POSTNA
NEDELJA
7. marec

Perpetua in
Felicita

Cirnik
  7.00
9.00

////////
10.30
////////
13.00

za župljane in dobrotnike
+ mamo Zupanc Nežko, obl.
+ Livk Veroniko, 7. dan
+ Krajšek Markota
+ Čeh Pavlo, obl.
pogreb Vovk Davida

Ponede., 8. marec 18.00
////////

+ Škoporc Franca, obl. in starše Škoporc
+ Okorn StanetaJanez od Boga

Torek,  9. marec 18.00 + Zakrajšek Frančiško, ob godu
Frančiška Rimska

Sreda,  10. marec 7.00 + mamo Frančiško, ob godu, očta Vinkota in 
sotodnike40 mučencev

Četrtek,  11. marec 18.00
////////

+ Uršič Tineta, obl. ter Avguština in Marijo
za duhovno in telesno zdravjeBenedikt

Petek, 12. marec 18.00 + Tratar Antona in Lebar Metko
Justin - gregorjevo

Sobota, 13. marec 7.00 + Sabljak Frančiško in Mihovila
Kristina

4. POSTNA
NEDELJA
14. marec

papeška nedelja
Matilda

Cirnik
  7.00
  9.00
////////
////////
10.30
////////
////////

za župljane in dobrotnike
+ za pokojne iz Malega Cirnika
+ Livk Veroniko, 30. dan
+ Lamovšek Tadeja
+ Uhan Pavelna, obl. in vse Uhanove
+ starše, brata in sestre Korelc
+ Lamovšek Metodo, 30. dan


