
MARIJA SVETA BNOŽJA MATI, NOVO LETO, 1. januar 2023

- Ob  80  letnici  mučeniške  smrti  (1.  1.  1943)  blaženega  ALOJZIJA  GROZDETA  bo  v
župnijski cerkvi na Mirni, 1. januarja 2023 ob 10.30 sveta maša, ki jo bo daroval novomeški
škof dr. Andrej Saje. Vabimo častilce bl. mučenca in duhovnike k tej slovesnosti.  Ob tej
priložnosti bo škof Saje razglasil za škofijo NM Grozdetovo leto. Po maši, ob 12. uri, bo
molitev na kraju mučeništva ob znamenjih pod Mirenskim gradom. 

- K Bogu je odšel in dopolnil svoje bogato življenje  ZASLUŽNI PAPEŽ BENEDIKT XVI. Z
molitvijo se obračamo na nebeškega Očeta, da ga sprejme v svojo slavo. Ob tem se Bogu
zahvaljujemo za njegovo služenje Cerkvi in človeštvu kot papež, vrhovni pastir Cerkve, kot
izjemni teolog in kot zaupljivi molivec.                                                                
Njegov odhod v večnost bomo v naši župniji zaznamovali s sveto mašo, jutri v ponedeljek, 2.
1. pri večerni sv. maši ob 18.00.

- V torek, 3. 1. konec počitnic in otroci imajo redni verouk po urniku.
- V petek, 6. 1. ob 19.00, bo srečanje za animatorje. Pregledali bomo leto, ki je pred nami in

postavili urnike sodelovanja na aktivnostih.
- V nedeljo, 8. 1. pri drugi maši ob 10.00, blagoslov otrok. Otroci bodo ob blagoslovu dobili

poseben spominek.
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za župljane in dobrotnike
+ Furlan Jakoba
+ Remar Blaža, 10. obl.
+ Cugelj Antona, 36. obl. in ob roj. dnevu
+ sina in očeta Ivana Rejc
+ Petje Alojzija in starše Petje

Pone., 2. januar 18.00 + duhovnika salezijanca Bogataj Petra
Bazilij in Gregor

Torek, 3. januar 18.00
////////

+ Lah Stanislava
za moža ob rojstnem dnevuPresve. Jezusovo ime

Sreda, 4. januar 7.00 + Škrjanc Zdenko
Angela

Četrtek, 5. januar 18.00
////////

+ Dovgan Antona, 30. dan
+ Marolt Germana, obl. in ob roj. dnevuSimeon

Petek, 6. januar 18.00 + Stare Ano, 1. obl.
Gospodovo 
Razglašenje

Sobota, 7. januar 7.00 + Rataj Franca iz Škrljevega, obl.
Rajmund

JEZUSOV KRST
8. januar
Severin

Cirnik
  7.00
8.30

/////////
10.00

/////////
/////////

za župljane in dobrotnike
+ mamo Veroniko in očeta Stankota Kovačič
+ Urbančič Franca in Marijo, obl.
+ Koščak Poldeta
+ Zavodnik Mojco in Jožeta ter babico Marijo
+ Okoren Ruperta, obl.


