OZNANILA
22. teden 2021, od 30. 5. do 6. 6. 2021
9:00 za župljane;
za Marijo Gornjak (o.s.) in Ignaca;
Šmiklavž ob 11.uri za vse rajne Planšakove
19:00 v čast Devici Mariji;
PONEDELJEK Obiskanje Device
za Antonijo in Emila Gros, za starše in sorodnike
31. maj
Marije, praznik
Šmiklavž ob 17.uri spoved otrok in zaključek
zaključek šmarnic
šmarnic, maša za Franca Pušnik (n.v.)
16:00 pogreb Martina Kvas
TOREK
Sv. Justin, mučenec
19:00 za Pavla Pušnik;
1. junij
za zdravje
16:00 pogreb Zdenke Germič
SREDA
Sv. Marcelin in Peter,
19:00 za Jožeta Jeromel (o.s.);
2. junij
mučenca
za nove duhovne poklice
19:00 za Franca Firšt (n.v.), po maši procesija v
ČETRTEK
Sveto Rešnje Telo in
3. junij
Kri, četrtek pred prvim cerkvi,
Šmiklavž ob 17.uri za Mirkota Pušnik (n.v.)
petkom, praznik
PETEK
Sv. Kvirin iz Siscije, prvi 19:00 za Srečkota Turjak (30. dan);
za Darkota Krušič (o.s.) in Milana, po maši litanije
4. junij
petek v mesecu
Srca Jezusovega z blagoslovom
SOBOTA
Sv. Bonifacij ,škof,muč., 9:00 za Franca Križovnik (o.s.), dvojne starše,
5. junij
sobota po prvem petku, brate in sestre ter zdravje,
po maši litanije Matere božje
19:00 nedeljska praznična sveta maša za Marijo
Jeromel (o.s.) in Jožefa
NEDELJA
10. nedelja med letom, 9:00 pri sv. Lenartu lepa nedelja, maša za
župljane
6. junij
prva nedelja v mesecu
Šmiklavž ob 11.uri za Alojzijo Lenart (o.s.) in
sorodnike
NEDELJA
30. maj

Nedelja po binkoštih:
Sveta Trojica

V torek in sredo ob 18.uri bo spovedovanje birmancev, njihovih staršev, botrov in
sorodnikov. V soboto po maši (ob 9.) bo srečanje in razgovor botrov letošnjih
birmancev.
Ob prvi nedelji bo darovanje za župnijsko cerkev.
Ta teden zaključujemo verouk in otroci prejmejo veroučna spričevala.
Nova Družina in Ognjišče.
V četrtek ob 18.30 (pred mašo) bo mesečna vaja za ministrante.
Ta teden ministrirata: Orličnik Žan in Jazbec Jan.
Duhovna misel tedna: “Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto Rešnje
Telo.”
Molimo za naše birmance in ostanite zdravi!

