
6. POSTNA NEDELJA , 28. marec 2021

- Danes na cvetno nedeljo,  28.  3.,  ob 15.00,  križev pot  pri  kapelicah križevega pota  in  nato moljene litanije  pred
kapelico križevega pota in blagoslov z Najsvetejšim – pod križem.

- V velikem tednu, od 29. 3. do 5. 4. ni verouka, tako otroci kot odrasli ste vabljeni k sv. mašam ali  pa večernim
križevim potom.

- V ponedeljek, 29. in torek, 30. 3. bom obiskal bolne in ostarele po domovih.

- V ponedeljek, 29., torek, 30. in sredo, 31. 3., bo križev pot pri kapelicah križevega poto ob 19.40. Lepo vabljeni.

- Na Veliki četrtek se nam bodo predstavili  letošnji prvoobhajanci,  med mašo ne bomo  imeli obreda umivanja nog
apostolom. Cerkev bo rezervirana za prvoobhajance, njihove starše in sorodnike. Mašo bo mogoče spremljati tudi pred
cerkvijo preko ozvočenja.

- Na Veliki petek, ob 19.00, bo obred češčenja križa s poljubom opravil samo župnik, drugi verniki bodo kleče v klopeh
molili in stem počastili križ odrešenja.

- Na Veliko soboto zjutraj ob 6.00 bo blagoslov ognja in vode. K ognju za prižig gobe se bo pristopalo posamezno.
Zaradi večjega števila ljudi je potrebno obvezno imeti obrazno masko.

- Na veliko soboto pri večerni sv. maši ob 19.00, se nam bodo predstavili birmanci, oddali bodo prijavnice za birmo in
izpovedali obljubo. Cerkev bo rezervirana za birmance, njihove starše, botre in sorodnike. Mašo bo mogoče spremljati
tudi pred cerkvijo preko ozvočenja.

- Na VELIKO NOČ bo procesija potekala samo okoli cerkve z začetkom ob 7.00. Vse nabirke ob prazniku, tudi ob
blagoslovu jedil, bodo namenjene za dokončanje župnijskega dvorišča.

6. POSTNA
NEDELJA
28. marec

cvetna
Bojan

Cirnik
  7.00
9.00

////////
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

Ponede., 29. marec 16.00
19.00
////////

+ Škrjanc Franca, pogreb in pogrebna maša
+ Stopar Mihata, obl.
+ Rugelj Janeza, obl.

Bertold

Torek,  30. marec 19.00 + Grozde rezi, ob roj. dnevu
Amadej

Sreda,  31. marec 7.00
////////
15.00

+ Rugelj Rezi
za blagoslov v družini Birsa
+ Širok Breda, pogreb in pogrebna maša

Kornelija

Četrtek,  1. april 19.00
////////

+ sorodnike Ramovš
+ Podlogar JožetaVeliki četrtek

Petek, 2. april 19.00 obred velikega petka
Veliki petek

Sobota, 3. april 19.00
////////

+ Brcar Ludvika, obl.
+ Slapšak JožetaVelika sobota

VELIKA NOČ
GOSPODOVEGA

VSTAJENJA
4. april
Izidor

Cirnik
  7.00
  9.00
10.30
////////

za župljane in dobrotnike
+ Remar Vincencijo
+ Gričar Alojza, obl.
+ Puač Ivanko, obl. ter Puač Brankota in Dragota


