
    Nedelja 8. 1.: NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA – sv. maše ob 8. in 10. uri, ob 9. uri 
na Pijavi Gorici in ob 15. uri na Kureščku. Pomislimo na svoj krst, ko smo postali božji 
otroci in zavestno obnovimo svoje krstne obljube.  

   Ponedeljek 9. 1.: sv. Pij IX., papež; sv. Hadrijan, opat; Andrej  Corsini, škof  
    Torek 10. 1.:  sv. Gregor Niški, škof, c. učitelj; Agaton, papež; Viljem, škof 
    Sreda 11. 1.: sv. Pavlin Oglejski, škof; Salvij, mučenec 
    Četrtek 12. 1.: sv.Tatjana (Tanja), mučenka; Anton Marija Pucci, župnik, mučenec 
    Petek 13. 1.: sv. Hilarij (Radovan), škof, cerkveni učitelj; Veronika, devica 
    Sobota 14. 1.: sv. Oton, prior v Jurkloštru; Feliks Nolanski, duh; Sava, škof 

 Nedelja 15. 1.: 2. NEDELJA MED LETOM – otroška maša. Pri drugi maši 
sodelujejo orgličarji iz Poljan; na Kureščku molitev za ozdravljenje notranjih ran 
nad posamezniki z maziljenjem;god: sv. Absalom, koprski škof; Pavel iz Teb, puščavnik. 

     
    1. Jutri, ponedeljek, ob 18.30, sestanek za ŽPS. Člani ŽPS vabljeni k sv. maši ob 18. uri. 
    2. V torek, ob 19. uri, sestanek za starše prvoobhajancev. 
    3. V soboto, ob 19. uri, v župnijski cerkvi Rožnovenske Matere Božje v Tomišlju, 

KONCERT ženskega pevskega zbora PERUNIKE in SKUPINE ARCUS. Vabljeni! 
    4. Tadeju Jamniku kot glavnemu organizatorju koledništva, vsem kolednikom (kraljem), 

voditeljem skupin in vsem, ki ste jih z veseljem sprejeli in obdarovali s sladkimi 
dobrinami in z darom za revne otroke v misijonih, se prav iskreno zahvaljujem. Dobri 
Bog naj vašo žrtev in dar bogato poplača s svojim blagoslovom!   

    5. Srečanje kolednikov v Zavodu sv. Stanislava bo v soboto 14. 1., ob 9.30. Vabljeni!  
    6. Enodnevno postno romanje dekanije h Gospe sveti na Koroškem bo v soboto 4. marca 

2017. Prosimo, da se čimprej prijavite. 
     7. 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, 8. 1., DO NEDELJE, 15. 1. 2017 
 


