SVETA TROJICA, 30. 5.
- Danes, ob 10.00, lepo vabljeni na žegnanje pri Škocjanu.
- Ta teden bo liturgično zelo bogat teden. Zvrstilo se bo kar nekaj dogodkov. Podrobnosti so
napisane v Obvestilnikui.
- K različnim dogodkom še prav posebej pa k slovesnosti blagoslovitve obnovljene cerkve sv.
Barbare in k slovesni sv. maši ob 500 letnici posvetitve cerkve povabite tudi sorodnike in
prijatelje.
- V četrtek in petek bom obiskal bolne in ostarele po domovih.
- Ta teden zaključujem tudi z veroukom, podelitev spričeval bo v nedeljo po sv. Maši, ki jo bo
vodil g. Klemen Balažič v areni župnišča.
- Zaključujemo tudi s šmarnicami. Danes bodo šmarnce ob glavnem oltarju naše cerkve, jutri
pa pred župniščem.
Cirnik
SVETA TROJICA
30. maj
Kancijan

Škocjan

7.00
9.00
////////
////////
10.00
10.30
////////

za župljane in dobrotnike
+ starše in brata Gole Dragota
+ Lamovšek Tadeja
poljska za Mali Cirnik in Vrhe
poljska za Dolnje in Gornje Jesenice ter Roženberk
+ Koščak Ivanko, obl.
+ Cugljeve iz Vrhs 8 in starše Vidmar

Ponede., 31. maj
Obiskanje
Device Marije
Torek, 1. junij
Justin

19.00 + starše Lovše in sorodnike Prijatelj
//////// + Povše Martina in Terezijo iz Ravni

Sreda, 2. junij
Erazem

7.00 v zahvalo za vse blagoslove v družini
20.00 + Knaus Marijo, 30. dan

19.00 + Slapšak Jožeta
//////// + Berdik Ivanko iz Bistrice
Viher

Četrtek, 3. junij
Sveto Rešnje Telo
in Kri
Petek, 4. junij
Frančišek
Caracciolo
Sobota, 5. junij
Bonifacij

19.00 + Kurentove in Odlazkove iz Vesele Gore
7.00 + sestrično Primc Vesno
//////// + Zupančič Mirkota
19.00 predstavitev znanstvene monografije
Okrog

Cirnik

10.00
////////
18.00
7.00
9.00

v areni
Okrog

////////
10.00
10.30
////////
10.30
19.00

10. NEDELJA
MED LETOM
6. junij
Norbert

za poživitev vere
+ Vavtar Dragotino, 10. obl.
koncert ob 500 – letnici posvetitve ž. cerkve
za župljane in dobrotnike
v spomin pokojnima poročnima pričama Staneta in
Egona
+ Remar Vincencijo, obl.
blagoslov veroučnih učilnic
+ Medved Rudija, obl.
+ Rugelj Andreja, obl.
za božje varstvo animatorjev in veroučencev
projekcija filma Sveta Barbara

