
4. NEDELJA MED LETOM, 30. 1. 2022

- Zaradi okužbe in posledično izolacije župnika, ta teden ni verouka za veroučence od tretjega
razreda dalje in drugih dejavnosti. Preložene so tudi predvidene duhovne vaje za birmance. 

- Odgovore na vprašanja, ki ste jih spretno ulovili ob praznovanju sv. Janeza Boska, oddajte v
poštni nabiralnik ali pa prinesite s seboj k eni od maš v nedeljo 6. 2. Žrebanje bo pri maši ob
10.30. O razultatih žrebanja boste obveščeni pri verouku. (To velja za tiste, ki ne boste ta dan
pri maši ob 10.30).

- V ponedeljek 31. 1. imajo redni verouk otroci 1. in 2. razreda ob 17.00.
- V sredo, 2. 2. je praznik Jezusovega darovanja – Svečnica. Maša bo zvečer ob 18.00. Sveče

boste lahko kupili pred sveto mašo pri glavnem vhodu v cerkev. 
- Predvideno prvo srečanje članov ŽPS je prestavljeno na sredo 16. 2. ob 18.00.
- V nedeljo 6. 2. bo nbirka namenjena za sveče, tekoči vosek in plačila elektrike. Že v naprej

hvala za vaš dar.
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+ pevce mešanega župnijskega zbora
za župljane in dobrotnike
+ starše Korelc iz Prelesja
+ Suša Jožeta
+ Ajdišek Milana in Brigito

Ponede., 31. januar 18.00 + Zakrajšek Ivana, ob gou
Janez Bosko

Torek, 1. februar 18.00
////////

+ Lah Slavko, 30. dan
za zdravjeBrigita

Sreda, 2. februar 18.00 + starše in brata Cugelj
 Svečnica

Četrtek, 3. februar Škocjan 17.00
18.00
////////

+ Usove in Marijo Florjančič
+ Hlebec Ruperta, 25. obletna
+ Škarjatove iz Brinja in Straže

Blaž

Petek, 4. februar 18.00
////////

+ Zeme Vinkota, 7. dan
za rešitev osebne stiske in Božje varstvoOskar

Sobota, 5. februar 7.00
////////

+ Jakoš Cecilijo in Ludvika, obl.
Agata
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za župljane in dobrotnike
+ Škrjanc Franca in Fani

+ Božičnik Viljema
Stare Ani, 30. dan


