
Nedelja 5. 2.: 5. NEDELJA MED LETOM – blagoslov in darovanje sveč za potrebe 
cerkve. God sv. Agate, device in mučenke. Sv. maše ob običajnih urah. Po maši lahko 
prejmete blagoslov na priprošnjo sv. Blaža, škofa in mučenca za zdravje v grlu. Hvala za 
današnji dar sveč! Ob 15. uri srečanje otroških pevskih zborov na Rakovniku. Vabljeni! 

    GODOVI: 
    Ponedeljek 6. 2.: sv. Pavel Miki, duhovnik in japonski mučenci 
    Torek 7. 2.: sv. Koleta (Nika), redovnica; Nivard, redovnik 
    Sreda 8. 2.: sv. Hieronim Emiliani, red. ustan; Jožefina Bakhita, sužnja; Prešernov dan  
    Četrtek 9. 2.: Apolonija (Polona), devica, mučenka; Ana Katarina Emerik, red., mistikinja

 Petek 10.2.: sv. Sholastika, devica, redovnica; bl. Alojzij Stepinac, škof, mučenec 
 Sobota 11. 2.: LURŠKA MATI BOŽJA, SVETOVNI DAN BOLNIKOV. 
 NEDELJA 12. 2.: 6. NEDELJA MED LETOM – ob 10. uri ŽEGNANJE PRI SV. 
VALENTINU NA KREMENICI. 
1. Jutri ob 18.30 – po večerni sv. maši sestanek za ŽPS. 
2. V torek ob 19. uri  sestanek za starše prvoobhajancev 
3. V četrtek ob 18. uri priprava staršev in botrov na krst otroka. 
4. V petek je na Kureščku obletnica prvega prikazanja Kraljice miru, sv. maši bosta ob 10. 
in ob 15. uri; uro pred mašo molitev pred Najsvetejšim. 
5. V petek in soboto sta informativna dneva na Gimnaziji Želimlje. Vabljeni tisti, ki 
letos končujete 9. razred osnovne šole. 
6. V soboto bo srečanje ŽPS za 1. in 3. arhidiakonat v Šentvidu nad Ljubljano. Namen 
srečanja je, da preko predavanja, pogovorov in osebnega razmisleka iskati oseben odgovor 
na izziv: Kako živim občestvo in zaznavam težave posameznikov. Ob 9. uri bo molitev, 
potem nagovor nadškofa in predavanje dr. Stanislava Slatineka, Realnost družin v župniji, 
pričevanje, delo po skupinah, ob 13. uri skupno kosilo. Vabljeni člani ŽPS. 

   7. Enodnevno postno romanje naše 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! 

   8. Svojci pokojnega Miroslava Stražišarja in prav tako Alojzija Šimec se zahvaljujejo 
vsem, ki ste ju  spremili na njuni zadnji poti, jim izrekli sožalje, zanju molili in darovali za 
svete maše in v dober namen. Bog plačaj! 

 

OD NEDELJE, 5. 2., DO NEDELJE, 12. 2. 2017 


