
Sv. maše: od 27. decembra 2020 do 17. januarja 2020

SVETA
DRUŽINA

27. december
Janez

Cirnik
 7.00
9.00

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

za župljane in dobrotnike
za zdravje in razumevanje v družini Furlan
+ Škrjanc Jožeta in Novakove
+ Ajdišek Milana, obl.
+ Brcar Tončka, ob roj. dnevu in za starše
+ Slapšek Jožeta, pogreb in pogrebna sv. maša

Ponede., 28. decem. 18.00
///////

+ Bartolj Ludvika in Milko
za duše v vicahNedolžni otroci

Torek, 29. december 18.00
////////

+ Brcar Jožefo
+ Starič Pepco, ob roj. dnevuTomaž Becket

Sreda, 30. december 7.00 + Brcar Tončka, Antona in Dragico iz 
RakovnikaFeliks

Četrtek, 31. decem. 18.00
////////

za zdravje v družini
+ Ramovš Julijano, ob roj. dnevu Silvester

Petek, 1. januar
Cirnik

7.00
9.00

10.30

+ Cugelj Toneta, 34. obl.
+ Remar Blaža
+ Tratar Darkota, ob roj. dne. in Tratarjeve

Marija Božja Mati

Sobota, 2. januar 7.00 + Rehar Marijo
Bazilij in Gregor

2. NEDELJA
PO BOŽIČU

3. januar

Cirnik
  7.00
9.00

10.30
////////

za župljane in dobrotnike
+ Škodove, ob roj. dnevu
+ Kos Marijo in Moža Franca
+ Slapšak Jožeta, 7. dan

Ponede., 4. januar 18.00
////////

+ Korelc Jožeta, ob roj. dnevu
za duše v vicahAngela

Torek,  5. januar 18.00 + Podlogar Jožeta
Simeon

Sreda,  6. januar 7.00 + Okoren Ruperta, obl.

GOSPODOVO 
RAZGLAŠENJE

Četrtek,  7. januar 18.00 + Kovač Andreja, obl.
Rajmund

Petek, 8. januar 18.00 + Podlogar Jožeta
Severin

Sobota, 9. januar 7.00 Po namenu
Julijan

JEZUSOV 
KRST

10. januar
Zvonko

Cirnik
  7.00
  9.00
10.30

za župljane in dobrotnike
+ Kovačič Veroniko, ob roj. dnevu
+ Marolt German, obl. in ob roj. dnevu

Ponede., 11. januar  18.00 za duše v vicah
Pavlin Oglejski

Torek,  12. januar 18.00 + Podlogar Jožeta
Tatjana

Sreda,  13. januar 7.00 + Sabljak Frančiško in Mihovila

Hilarij

Četrtek,  14. januar 18.00 + Strajnar Leopolda in Antonijo iz Dol. 
JesenicOton

Petek, 15. januar 18.00 + Podlogar Jožeta
Alojzij Variara

Sobota, 16. januar 7.00 + Gorenc Ivana, obl.
Marcel

2. NEDELJA
MED LETOM

17. januar

Cirnik
 7.00
9.00

10.30
//////// 

za župljane in dobrotnike
+ Škodove
+ Podlogar Romana, obl.
na čast sv. Antonu za zdravje pri živini

BRALCI BOŽJE BESEDE 

1. berilo 2. berilo
nedelja, 3. januar          - ob 7.00

ob 10.30
nedelja, 10. januar        - ob 7.00

ob 10.30  
nedelja, 17. januar        - ob 7.00

ob 10.30

ODPOSLANE MAŠE
4x Prislav Marija,   4x Gričar Alojz
3x Kolenc Jožefa,   3x Kurent Marija,   3x Rugelj Andrej
1x Vidmar Dana



NAPOVEDNIK IN OBVESTILA
- Vse predvidene aktivnosti so odpovedane do preklica epidemije.
- Maše  z  ljudstvom  so  dovoljene  z  omejenim  številom  vernikov  glede  na

velikost  cerkve.  V  naši  cerkvi  je  lahko  navzočih  20  oseb  iz  različnih
gospodinstev. Če se udeleži sv. maše družina iz istega gospodinstva, je družina
šteta kot eden posameznik. 

- Pri vhodu v cerkev je potrevno vzeti kartonasti list, s katerim se označi katera
klop je bila uporabljena, da se jo po končani sv. maši razkuži. 

- Če kartonastih lističev ni več, pomeni da je cerkev polna.
- V cerkvi je potrebno biti  z maskami in pri vhodu razkužiti  roke ter držati

razdalijo 1.5m.
- Kolednikov letos ne bo. Na mizici za verski tist, pa bodo na razpolago nalepke

in molitve ob blagoslovu domov. 
- Rešitev spodne uganke oddajte v nabiralnik župnišča do 23. 1. zvečer.

Tokrat bo samo eden nagrajenec, ki bo dobil žepno izdajo Svetega pisma.
Nagrajenca s pravilnim odgovorom, bomo izžrebali na nedeljo Svetega
pisma, 24. 1.  

Bog je rekel: »Ne bom več
poplavil vse zemlje zaradi

človeške hudobije. Ne bom več
uničil vsega živega, kakor sem
storil. Dokler bo trajala zemlja,
ne setev ne žetev, ne mraz ne

vročina, ne poletje ne zima, ne
dan ne noč ne bodo prenehali.«

Bog je blagoslovil Noeta in
njegovo družino in rekel: »Dajem

vam znamenje obljube, ki sem
vam jo dal: svojo pisano mavrico

na nebu.« 
(prim. 1 Mojzesova knjiga)

Dragi Bog,
hvala za 

vse dobre in lepe stvari, 
ki mi jih podarjaš.

ŠT. 222 – 27. DECEMBER 2020

KAR MI JE  NALO ENOŽ

Bog, naš Oče, čudovito je tvoje
stvarstvo. 
Vse ustvarjeno prihaja iz tvojih rok. 
Tudi mene si poklical v bivanje, 
mi dal za moje življenje nalogo, 
ki je ne more izpolniti nihče drug.
Za svoje življenje imam poslanstvo. 
Morda ga tukaj na zemlji še ne bom
čisto spoznal, 
toda nekoč mi bo popolnoma jasno. 
V to bivanje  nisem poslan 
kar tako brez namena, 
ampak kot člen dolge verige, 
most med ljudmi in generacijami.
Gospod Bog, lepa je moja naloga: 
da zaključim tvoje delo, prinašam mir, delam dobro, 
služim resnici, živim po tvoji besedi – kjerkoli sem in kjerkoli bom. 


