
4. ADVENTNA NEDELJA, 20. decembra 2020 
 

- V naši Župniji se bodo vse maše od srede dalje opravljale ob odprtih cerkvah. Trenutna 
omejitev je ena oseba na 30m2. Čeprav imamo veliko cerkev je to še vedno majhno 
število obiskovalcev, približno 20. Nekaj več je lahko, če so osebe iz istega 
gospodinstva. Zato bodo sv. maše še vedno predvajane preko FB. Vse predvidene 
aktivnosti so še vedno odpovedane do preklica epidemije. 

- Danes med mašami, tudi na Cirniku, bo priložnost za sveto spoved. Od jutri dalje bo pred 
vsako sv. mašo pol ure priložnost za sv. spoved. Prav tako bo priložnost za spoved takoj 
po vsaki večerni sv. maši. 

- Na božilni večer bo družinsko otroška sv. maša ob 19.00. Predvajana bo tudi preko spleta  
FB. Opravljati maše ob polnoči so prepovedane, zato se prestavi namen te maše na 
večerno. 

- V cerkvi je mogoče dobiti lučko miru. Sveče za prižig lučke miru stanejo 2€. V župnišču 
in v zakristiji lahko dobite Marijanski koledar za 2,50€ in koledar iz Družine 1€. 
Družinska pratika je pošla, bo pa navoljo spet ob praznikih. 

- Na prvi strani Obvestilnika je nagradna igra z zelo lepo nagrado. Rešitev skupaj z 
naslovom oddajte v poštni nabirlanik župnipča do srede. Pri sv. maši na sv. večer bo 
žrebanje nagrajencev. 

 

4. ADVENTNA 
NEDELJA 

20. december 
Evgen 

 
Cirnik 

 

7.00 
9.00 

10.30 

za farane in dobrotnike 
+ Kos Alojza, obl. 
+ Jevševar Martina in Cirila iz Zabukovja 

Ponede., 21. decem. 
Peter Kanizij 
 

 18.00 +  Skube Franceta in sorodnike 

Torek,  22. decem. 
Frančška Gabrini 
 

 
 

18.00 + Podlogar Jožeta 

Sreda, 23. december 
Janez Kancij 
 

 
 

7.00 
 

+ Podlogar Jožeta 

Četrtek,  24. decem. 
Adam in Eva 
 

 19.00 
//////// 

+ Zidar Staneta, 30. Dan 
+ Ruperta Škoda 

Petek, 25. 
december 
BOŽIČ, 
GOSPODOVO 
ROJSTVO 

 
Cirnik 

7.00 
9.00 

10.30 

za farane in dobrotnike 
+ Remar Vincencija 
+ iz družine Pintar, obl. 

Sobota, 26. decem. 
Štefan 
 

 
 

7.00 
10.30 

+ Uršič Milko, Ludvika in Grmove 
+ Bevc Franca, obl. in starše Bevc 

	
SVETA  

DRUŽINA 
27. december  

Janez 

 
Cirnik 

7.00 
9.00 

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

za farane in dobrotnike 
za zdravje in razumevanje v družini Furlan 
+ Škrjanc Jožeta in Novakove 
+ Ajdišek Milana, obl. 
+ Brcar Tončka, ob roj. dnevu in za starše 

 


