
5. POSTNA NEDELJA, 3. 4. 2022

- Po sveti maši si lahko vzamete oljčne vejice. Prispeveki so namenjeni župniji Ankaran.
- S to nedeljo 3. 4. prekinjamo z mašami ob 9.00 v Šentrupertu.
- Jutri v ponedeljek, imajo verouk otroci prvega in drugega razreda.
- Od 8. do 10. odidejo birmanci na duhovne vaje v Želimlje. Vrnemo se v nedeljo in bomo cvetno nedeljo

praznovali v Šentrupertu. 
- V soboto, 9. 4. bo sv. maša zvečer ob 19.00. Med mašo bo priložnost za sv. spoved. Spovedovala bosta dva

duhovnika naše dekanije. Maša bo veljala za nedeljsko sv. mašo.
- Ta teden bo v torek v času verouka spoved za peti in šesti razred. V soboto na duhovnih vajah bo spoved za

sedmi in osmi razred.
- Na cvetno nedeljo po drugi maši bo ocenjevanje največje in najmanjše butare. Nagrada bo strip o Frančišku

Asiškem.  Blagoslov oljk in butar bo pri vseh mašah.
- Na cvetno nedeljo, 10. 4., ob 15.00, križev pot pri kapelicah križevega pota in  nato procesija v cerkev na

Veseli Gori, kjer bodo pete litanije Matere Božje in blagoslov.
- Na cvetno nedeljo popoldan, ob 17.00, priložnost za spoved v Trebnjem. Spovedujemo vsi duhovniki naše

dekanije.
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3. april
Sikst I.

Cirnik

 7.00
9.00
9.00

////////
10.30
////////
15.00

za župljane in dobrotnike
+ starše, brate in sestri Breznikar iz Vrha
+ Vincencija Remar, ob r. d. in sestro Frido
+ Vene Jožefa
+ Berk Olgo, ob roj. Dne., Viktorja in Rudija
+ Zavodnik Jožeta in Marijo
križev pot – pri kapelicah križevega pota

Ponede., 4. april 19.00
////////

+ Brcar Franca iz Straže, obl.
+ Gričar Alojza, obl.Izidor

Torek,5. april 19.00 + prijatelje
Julijana

Sreda, 6. april 7.00 + Zakošek Rudija in Peterle Jožeta
Viljem

Četrtek, 7.april 19.00
////////

+ Gregorčič Julijo, obl.
+ Uhan MarkotaHerman

Petek, 8. april 19.00
////////

+ Kos Franca
+ Ramov Alojza iz Šentruperta
po sv. maši, molitev križevega pota

Julija

Sobota, 9. april 19.00
////////

za duše v vicah
+ starše in sorodnikeHugo
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cvetna
10. april
Ezekiel

Cirnik
  7.00
9.00

////////
10.30
////////
15.00

17.00

za župljane in dobrotnike
+ Žonta Vinkota in Marinko
+ Smolič Vinkota, obl.
+ Škrjanc Franca in Fani
+ Lamovšek Cirila in Nežo, obl.
križev pot – pri kapelicah križevega pota in litanije na 
Veseli Gori
Dekanijsko spovedovanje v Trebnjem


