
14. NEDELJA MED LETOM, 7.7., Šmohor. n. 

7.00: živi in + farani 

9.00: + Avgust, Angela in Karl TERŠEK 

10.30: + Jože, obl., Vinko ŽELEZNIK in sorodniki 

            + Dolfi MIKŠE, 1. obl. 

11.00: Šmohor: + Ivan ULAGA, obl., in žena Jožica 

PONEDELJEK, 8.7., sv. Kilijan, škof, mučenec 

7.30: + Franc KRAJNC 

         + Marija in Vinko KRAŠOVC 

TOREK, 9.7., sv. Avguštin Zhao Rong in drugi kit. muč. 

19.00: + Terezija KLEPEJ, 30. dan 

           + Ludvik VERBOVŠEK, 1. obl. 

           + Tilka ŠKORJA, 8. dan 

SREDA, 10.7., sv. Amalija, redovnica 

7.30: + Majda HRASTNIK in Ivan 

ČETRTEK, 11.7., sv. Benedikt, opat, zavet. Evrope 

7.30: + Olga SOTLAR 

PETEK, 12.7., sv. Mohor, škof in  Fortunat, diak., muč. 

7.30: + Adelbert OJSTERŠEK 

SOBOTA, 13.7., sv. Henrik II., cesar 

7.30: + Ivan BELEJ 

15. NED. MED LETOM, 14.7. 

7.00: živi in + farani 

9.00: + starši in vsi iz družine GOLOUH 

         + Jože OJSTERŠEK, 11. obl. 

10.30: Marija Gradec: + Amalija OJSTERŠEK 

Nedeljo, 7. julija, praznujemo Nedeljo Slovencev po svetu. Teh, ki živijo zunaj meja Slovenije je okrog pol 

milijona. Zelo velika številka, če nas doma živi približno dva milijona, a vendar tako neizrazito občutena v 

našem vsakdanu. Mnoge meje so odpravljene, komunikacijske in potovalne možnosti postajajo zadnja leta 

neverjetno dostopne. S to nedeljo skušamo v domovini spodbuditi k razmisleku o številnih rojakih, ki živijo 

po svetu ter hkrati okrepiti tudi slovensko zavest v slovenskih skupnostih po svetu.  

Martinova lilija je izšla prejšnjo nedeljo za 14 dni. Za nami je lep teden oratorija. Zahvaliti se želim župniku 

Klemnu, animatorjem in vsem, ki ste po svojih močeh priskočili na pomoč za izvedbo tako kvalitetnega 

programa dela z mladimi. Birmanci pa prihodnji teden odhajajo na duhovne vaje, ki bodo od 8. do 10. julija 

pri Svetem Križu nad Belimi Vodami. Odhod je jutri ob 17.00 iz Laškega. 

Zaradi prireditve Piva in cvetja so prihodnji teden maše ob spremenjenem urniku. V drugi polovici tedna 

samo zjutraj. Prihodno nedeljo obhajamo ob 10.30 na Marija Gradcu lepo nedeljo.  


