
Maše v prihodnjem tednu 
6. POSTNA NEDELJA, 29. 3., cvetna nedelja 

Ob 7.00: v zahvalo za uslišane prošnje, za božjo pomoč in blagoslov 
ob 9.00: za + Ivana SIKOVŠKA, 2. obl. 
               za + iz družine BRLOGAR in Ivana GOLUBA 
ob 10.30: za  žive in + farane 
ob 14.00 križev pot na ŠMIHEL, nato sveta masa za ozdravitev in osvoboditev notranjih ran 

PONEDELJEK, 30. 3. ponedeljek velikega tedna 

Ob 7.30: za + Ladislava PUŠNIKA 

                za + Jasmino SINKAR 
                za + Janka DEŽELAKA 
                za + Milko GUNZEK 

TOREK, 31. 3. torek velikega tedna 

Ob 19.00: Bogu v zahvalo 
                 za + Petra BOLČINA 
                 za + Pavla BOLČINA 
7. kateheza: ne vpelji nas v skušnjavo, reši nas vsega hudega; blagoslov, ne prekletstvo; hrana močnih  

SREDA, 1. 4. sreda velikega tedna 

Ob 7.30: za + DOLARJEVE 
                za + Amalijo in Silvestra HRASTNIKA 
                za + Roziko KRAJNC 

ČETRTEK, 2. 4. VELIKI ČETRTEK 
Ob 19.30: za + Hedviko SKUBIC in njene starše 
                 za + brata kapucina Frančka HRASTNIKA 
                 za + Adolfa in Ano ŠANCA 

PETEK, 3. 4. VELIKI PETEK 

Ob 15.00: križev pot pri kapeli v Hudi Jami 
ob 19.30: obredi  

SOBOTA, 4. 4. VELIKA SOBOTA 

Ob 7.00: blagoslov ognja 
ob 19.30: za + Amalijo in Jožefa SENICA 
                za + Marjeto POSPEH 

VELIKA NOČ, 5.4. 
Ob 6.00: procesija, sv. maša za žive in + farane 
ob 9.00: za + Ludvika PESJAKA, 30. dan 
ob 10.30: za + Franca JUVANA, 3. obl. 
                za + Jurija, Olgo in sina Jožeta KAPELARI 

V sredo 1. aprila čisti in pripravlja svetišče za praznike vsa župnija. Pričeli bomo po jutranji sveti maši.  
Zahvala za krašenje in čiščenje v marcu vasema Kuretno in Strmca. V aprilu čisti in krasi Rečica. 
Pred nami so dnevi velikega tedna. Vabljeni, da v teh dneh po svojih močeh obiskujete bogoslužje. 

Vabljeni na Laški Pasijon, ki bo letošnje leto premierno uprizorjen na velikonočni ponedeljek 6. aprila ob 
20.00 atriju laškega župnišča. Sledilo bo še pet ponovitev. Podrobnejše informacije lahko prejmete na 
oglasni deski in spletni strani www.zupnijalasko.si. 


