
5. POSTNA NEDELJA, 2.4., tiha nedelja 

7.00: živi in + farani 
         vsi + iz družine BREČKO, Franc in Barbara TERŠEK 
9.00: + Martin JAKOPIČ, 18. obl., in žena Karolina  
10.30: + starši Karel in Frančiška URANKAR in zahvala za 90 let življenja 
            + Hedvika SKUBIC in njeni starši 
15.00: križev pot na Hum 

PONEDELJEK, 3.4., sv. Sikst I., papež, mučenec  

7.30: + Ciril DEŽELAK, 2. obl., starši in stari starši 
         + Anika VODIŠEK 
          + Ana HRASTNIK 

TOREK,4.4., sv. Izidor Seviljski, škof, cerkveni učitelj 
 19.00: + Marjan KRAŠOVEC, obl., in vsi sorodniki 
               za zdravje in blagoslov v družini 
           + dekan Jože HORVAT, po maši  
                                                                 spominski večer na dolgoletnega župnika Jožeta Horvata 

SREDA, 5.4., sv. Vincencij Ferrer, duhovnik 

7.30: + Ivan VERBOVŠEK 
19.00: + Karolina BELEJ 
              + Vinko in Jože ŽELEZNIK 
                                                                                 po maši srečanje ključarjev in gospodarskega sveta v župnišču 

ČETRTEK, 6.4., sv. Irenej iz Srema, škof, mučenec 

9.30: Dom starejših Laško 
19.00: + Katarina TOVORNIK, 1. obl 
            + Franc BREČKO 

PETEK, 7.4., sv. Janez Krstnik de la Salle, duh., red. ust. 

7.30: + Frančiška KRAŠOVEC 
18.30: križev pot 
19.00: + Franc in starši DEŽAN in vsi iz rodbine DEŽAN 
               + Franc KRAJNC, obl., Marija in Danijel 

SOBOTA, 8.4., sv. Dionizij, škof 

19.00: + Mirko KODRUN, obl. 
              + Marija BELEJ, (roj. Gračner), 23.obl. njeni starši in bratje 
               + Vinko KRAŠOVC, 8. dan. 

6. POSTNA NEDELJA, 9.4., cvetna nedelja 
7.00:  živi in + farani 
 9.00: + Katarina LOKOŠEK, 11. obl., in Andrej 
           + Jožefa in Karel PUŠNIK (Radoblje) 
10.30: + Silvo HROVAT, obl. 
           + Franc JUVAN, 5. obl. 
15.00: križev pot k sv. Mihaelu 

 



Zahvala za krašenje v marcu vasem Gabrno, Lahomšek, Trojno in Ojstro. V aprilu čistijo in kra- 

sijo Marija Gradec, Modrič, Plazovje in Radoblje 

Na tiho nedeljo se zberemo pri župnijski cerkvi ob 15.00 za križev pot na Hum. Lahko se nam pridružite tudi pri gradu. 
Tisti, ki vam je pot na Hum prenaporna vabljeni ob isti uri h križevemu potu v župnijsko cerkev. 
 

V torek, 4. aprila bomo pripravili, po večerni maši, spominski večer  na dolgoletnega nadžupnika in dekana Jožeta 
Horvata. Povabili smo nekaj gostov, ki so z njim aktivno sodelovali. Tudi spomin na zaslužne prednike 
 

Prihodnja nedelja je cvetna.  Z oljčnimi vejicami, ki si jih boste poskrbeli pri sodelavcih Karitas boste s prostovoljnimi 
darovi prispevali za ljudi v stiski. Prihodnjo nedeljo bo blagoslov zelenja pri vseh mašah. Pred sveto mašo ob 9.00 bo 
blagoslov zelenja pred cerkvijo in nato procesija v cerkev. 

V sredo zvečer ob 19.00 je tudi večerna sveta maša. Po maši pa srečanje ključarjev in gospodarskega sveta v 
župnišču 


