
    Nedelja 29. 1.: 4. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA SV. PISMA – pri maši ob 
10. uri bomo PRAZNOVALI SV. JANEZA BOSKA, vzgojitelja in zavetnika mladih.

   GODOVI: 
    Ponedeljek 30. 1.: sv. Martina, mučenka  
    Torek 31. 1.: SV. JANEZ BOSKO, ustanovitelj salezijancev in HMP, zavetnik mladine. 
    Sreda 1. 2.: sv. Brigita Irska, opatinja 
    Četrtek 2. 2.: SVEČNICA, Gospodovo darovanje v templju. Sv. maše bodo ob 8. in 18. 

uri, na Pijavi Gorici ob 18. uri in na Kureščku ob 14.30 rožni venec ob 15. uri sv. maša. 
 Petek 3. 2.: sv. Blaž, škof, mučenec – prvi petek. Dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na 
domu. Ob 17.30 molitev rožnega venca na fatimski način, ob 18. uri sv. maša, blagoslov  
grla na priprošnjo sv. Blaža, škofa in mučenca in ob koncu pobožnost na čast Srcu 
Jezusovemu.  
Sobota 4. 2.: sv. Jožef Leoniški, kapucin, misijonar; Janez de Britto, jezuit, mučenec -     
prva sobota ob 7.30 rožni venec, ob 8. uri sv. maša in po maši pobožnost na čast 
Marijinemu srcu. 
Nedelja 5. 4.: 5. NEDELJA MED LETOM – blagoslov in darovanje sveč za potrebe 
cerkve. God sv. Agate, device in mučenke. Sv. maše ob običajnih urah. 
Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek (Svečnica 2.2.)  in petek (3. 
2.) ob 15. uri, v soboto (4. 2.) ob 10. uri. 
1. Mladi, na oglasni deski je plakat POSTNIH DUHOVNIH VAJ. Oglejte si ga, si 
rezervirajte čas in se čimprej prijavite. 

   2. Enodnevno postno romanje dekanije h Gospe sveti na Koroško bo v soboto 4. marca 
2017.  Cena romanja je 25 evrov. V ceni je vključena vožnja, cestnine, tunelnina, kosilo. 
Prosimo, da se čimprej prijavite! 

3. Dekanijsko romanje od torka 25. do 29. aprila po Gnidovčevi poti: Kosovo, 
Makedonija, Črna Gora in Dalmacija. Cena celotnega romanja je 395€ pri udeležbi nad 45 
članov, pri udeležbi manj kot 45 je 420 €. Ob prijavi je potrebno plačati 200 €. Na mizi v 
veži župnišča je program in prijavnica. Prijaviti se je potrebno do 2. februarja. 

 

OD NEDELJE, 29. 1., DO NEDELJE, 5. 2. 2017 


