
5. POSTNA NEDELJA , 21. marec 2021

- V ponedeljek, 22. 3. in 11. 4., imajo verouk otroci prvega in drugega razreda.
- V ponedeljek, 22. 3. ob 18.30, srečanje za starše birmancev. Srečanje bo v cerkvi po večerni

sv. maši. Upoštevati je potrebno vsa priporočila NIJZja.
- V  torek,  23.  3.  ob 18.30,  srečanje  za starše  prvoobhajancev.  Upoštevati  je  potrebno vsa

priporočila NIJZja.
- V tednu od 22. do 26. 3., bo za vse veroučence potekalo spovedovanje v cerkvi. 
- Na cvetno nedeljo po drugi maši bo ocenjevanje najveje in najmanjše butare. Nagrada bo

strip o božjem služabniku Andreju Majcnu, misijonarju na Kitajskem. Blagoslob oljk in butar
bo pri vseh mašah.

- Na cvetno nedeljo, 14. 4., ob 15.00, križev pot pri kapelicah križevega pota in nato moljene
litanije pred kapelico križevega pota – pod križem.

- V petek smo pokopali Ramovš Mihata iz Vihra. 
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Nikolaj iz Flue

Cirnik
 7.00
9.00

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

10.30///
///// 

za župljane in dobrotnike
+ Zupanc Jožeta in Furlan Jožeta ob godu
+ Starič Pepco in Kosove iz Maleta Cirnika
+ Vovk Danijel, 7, dan
+ Kos Vinkota in Julči, ob roj. dnevu
+ Us Ano, obl.

Ponede., 22. marec 18.00///
/////

+ Bizjak Pepco in Franca, ob roj. dne. in god.
+ Ravnikar Frančiško, 30. danLea

Torek, 23. marec 18.00 + Uršič Stankota, obl.
Rebeka

Sreda, 24. marec 7.00 + Jakličeve
Dionizij

Četrtek, 25. marec 18.00
////////

+ starše Vrabec iz Škrljevega
+ starše in brata MarkošekGospodovo 

oznanjenje
Petek, 26. marec 18.00

////////
19.00

za Božje varstvo in zdravje v družini
+ Zidar Staneta, ob roj. dnevu
+ Ramovš Mihata, 7. dan

Lara

Sobota, 27. marec 7.00
////////
////////

+ Vovk Filipa, 10. obl.
+ Škoda Ruperta, ob roj. dnevu in godu
+ Okoren Ruperta, ob godu

Rupert
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Bojan
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////////
10.30
////////

za župljane in dobrotnike
+ Žonta Vinkota in Marinko
+ Remar Vincencijo, ob roj. dnevu
+ Sabljak Mihovila, ob roj. Dnevu
+ Jaki Alfonza, ob roj. Dnevu in godu ter Božje 
varstvo in blagoslov ob 80 letnici


