
Maše v prihodnjem tednu 

5. VELIKONOČNA NEDELJA, 3. 5. 
Ob 7.00: Bogu in Materi Božji v zahvalo za uslišano prošnjo 
ob 9.00: za zdravje na duši in na telesu 
ob 10.30: za + starše BELEJ in BURGER 
                za + Cilko LUBEJ 

PONEDELJEK, 4. 5., sv. Florijan, mučenec 
Ob 7.30: za + Franca SAJTL 
 ob 19.00: za + Petra in Vero BOLČINA 
                   za + Pavla BOLČINA 

TOREK, 5. 5., sv. Angel, redovnik 
Ob 7.30: za + Franca GUČKA 
ob 19.00: za + Viljema NEMET, (8. dan) 
                   za + Adolfa ŠANCA in Ano 

molitveno srečanje za duhovne poklice po maši

SREDA, 6. 5., sv. Dominik Savio 
Ob 7.30: za + Albina in Ano PUŠNIK, Ladislava in Ljudmilo PAVLINC 
 ob 19.00: za + Franca ŠKORJA 
                  za + Petra ŠKORJA 

ČETRTEK, 7. 5., sv. Gizela, opatinja  
Ob 9.30: Dom starejših Laško 
ob 19.00: za + Stanislava PUŠNIKA 
                  za + Marjeto POSPEH 

PETEK, 8. 5., sv. Bonifacij IV., papež 

Ob 7.30: za + Angelo BELEJ 
ob 19.00: za + Silvestra TERŠKA, 9 obl., in družino OBLAK 

SOBOTA, 9. 5., sv. Izaija, prerok 
Ob 19.00: za +  Julijano ŠTOR, 100. obl. rojstva 
                   za + Franca ZORE in Jožeta DEŽELAKA (14. obl.) 

6. VELIKONOČNA NEDELJA, 10. 5. 
Ob 7.00:  za žive in rajne farane 
ob 9.00: za + Rudija HRASTNIKA (4. obl.) in Rozalijo  DEŽELAK iz Udmata 
               za + Cilko HRASTNIK, duhovne poklice in  v zahvalo za vse prejeto 
ob 10.30: za +Amalijo HRASTNIK (1. obl.), rodbini HRASTNIK in MAJCEN 

V četrtek 7. maja 2015 bo po večerni maši srečanje gospodarskega sveta in ključarjev župnijske 
cerkve in podružnic.  
S šmarnicami smo pričeli 1. maja. Letošnji naslov šmarničnega branja ob večerih je DROBNI KORAKI 
VELIKIH JUNAKOV. Pri jutranjih mašah bo šmarnično branje namenjeno odraslim, z naslovom 
BOGASTVO UBOŠTVA. Razpored svetih maš je nekoliko razširjen: zjutraj na torke in četrtke, večerne maše pa 
bodo vsak večer v maju razen ob nedeljah. 
Prisrčna zahvala vsem, ki ste pripravljali sinočnje slavje obletnice posvetitve cerkve, Florjanovo in spomin na pred 
70 leti ponovno zapeto slovensko pesem. Hvala društvom, godbi na pihala Laško, vsem, ki ste pripravili čudovito 
sodelovanje pri bogoslužju in za postrežbo po maši. 
Več o prvi seji ŽPS in novemu sestavu ŽPS si lahko preberete v župnijskem listu. 


