
ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT
NEDELJA, 27.12. - SVETA DRUŽINA

za + Faniko KRAŠOVEC
za + Ivana JELENCA

PONEDELJEK, 28.12. - Nedolžni otroci
TOREK, 29.12. - sv. Tomaž Becket, škof
SREDA, 30.12. - sv. Feliks, papež

za + Jožico SKALIČ

ČETRTEK, 31.12. - sv. Silvester, papež
PETEK, 01.01.2021 - Marija sveta Božja mati

za + Ivana, Marico JELENC in starše

SOBOTA, 02.01. - sv. Bazilij in Gregor, škofa
za + Angeliko FRECE (obl.) in sorodnike

NEDELJA, 03.01. - 2. nedelja po Božiču
po namenu za zdravje

PONEDELJEK, 04.01. - sv. Angela, redovnica
TOREK, 05.01. - sv. Simeon, puščavnik
SREDA, 06.01. - Gospodovo razglašenje

16:30 po namenu za zdravje

ČETRTEK, 07.01. - sv. Lucijan, mučenec
PETEK, 08.01. - sv. Severin, opat
SOBOTA, 09.01. - sv. Julijan, mučenec

09:00 za + Ivanko ŠTUCIN

NEDELJA, 10.01. - JEZUSOV KRST
10:30 za + Ivana GUČKA

NEDELJA, 27.12. - SVETA DRUŽINA
za + Milico CVEK

PONEDELJEK, 28.12. - Nedolžni otroci
TOREK, 29.12. - sv. Tomaž Becket, škof
SREDA, 30.12. - sv. Feliks, papež
ČETRTEK, 31.12. - sv. Silvester, papež

za + Staneta KOŠIČA

PETEK, 01.01.2021 - Marija sveta Božja mati
za zdravje

SOBOTA, 02.01. - sv. Bazilij in Gregor, škofa
za + rajne ŠANTEJ in KOZMUS

NEDELJA, 03.01. - 2. nedelja po Božiču
za + Eriko RAJH

PONEDELJEK, 04.01. - sv. Angela, redovnica
TOREK, 05.01. - sv. Simeon, puščavnik
SREDA, 06.01. - Gospodovo razglašenje

17.00  v čast sv. Jožefu

ČETRTEK, 07.01. - sv. Lucijan, mučenec
PETEK, 08.01. - sv. Severin, opat
SOBOTA, 09.01. - sv. Julijan, mučenec

08:00 za + Franca FISTRIĆA

NEDELJA, 10.01. - JEZUSOV KRST
08:30 za + Jožeta in Gabrijelo AŠKERC

NEDELJA, 27.12. - SVETA DRUŽINA
JEDERT: za žive in rajne
               za + Milko in Franca KNEZA
REČICA: za + Ivana URATNIKA in sorodnike

PONEDELJEK, 28.12. - Nedolžni otroci
TOREK, 29.12. - sv. Tomaž Becket, škof
SREDA, 30.12. - sv. Feliks, papež
ČETRTEK, 31.12. - sv. Silvester, papež

JEDERT: za + KOŠIČEVE

PETEK, 01.01.2021 - Marija sveta Božja mati
JEDERT: za + CONERJEVE

SOBOTA, 02.01. - sv. Bazilij in Gregor, škofa
JEDERT: za + Franja in Frido DIACI

NEDELJA, 03.01. - 2. nedelja po Božiču
REČICA: za + žive in rajne
JEDERT: za + CONERJEVE

PONEDELJEK, 04.01. - sv. Angela, redovnica
TOREK, 05.01. - sv. Simeon, puščavnik
SREDA, 06.01. - Gospodovo razglašenje

18:00 JEDERT: za + CONERJEVE

ČETRTEK, 07.01. - sv. Lucijan, mučenec
PETEK, 08.01. - sv. Severin, opat
SOBOTA, 09.01. - sv. Julijan, mučenec

10:00 JEDERT: za + CONERJEVE

NEDELJA, 10.01. - JEZUSOV KRST
08:30
10:30

JEDERT: za žive in rajne
REČICA: za + Frančiško KOŠIČ

 V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi 
sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena 
družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. 
Duhovnik(i) so na podlagi odloka v celoti izvzeti iz tega 
pogoja. V površino cerkve se šteje vsa notranja površina 
glavne ladje, stranskih ladij in kapel, prezbiterija in pevske-
ga kora (tlorisna površina). 
b)    Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim 
vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in 
nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega 
gospodinjstva niso okuženi.
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gospodinjstva niso okuženi.


