
NEDELJA SVETEGA PISMA, 4. med letom, 31.1.  

Ob 7.00: za žive in + farane 
ob 9.00: za + Jožeta SENICA, obl. in Amalijo 
ob 10.30: za + rudarje ob 30. letnici smrti Jožeta MAČKA in ostalih 
                za + iz družine KRAJNIK 

PONEDELJEK, 1. 2. sv. Brigita Irska, op. 

Ob 7.30: za + Angelo in Izidorja BELEJA 
                za + Alojza OŽEK 

TOREK, 2. 2. Jezusovo darovanje – svečnica 

Ob 7.00: za + Antona OJSTERŠKA 
ob 10.30: za +Zdenko ZUPANC, 17. obl. in Frančiško (Rifengozd) 
ob 18.00 za + Avgusta HRASTNIKA, 15 obl. 

 po maši biblična skupina

SREDA, 3.2. sv. Blaž, škof, muč. 

Ob 7.30: za + Ano TERŠEK, 30. dan 
                za + Stanislavo STARC 

pri sveti maši bomo delili blagoslov sv. Blaža

ČETRTEK, 4. 2. sv. Gilbert, red. ust.; sv. Leon, muč. 

Ob 18.00: za + Frančiško KRAŠOVEC 
                  za + Rafaela KRAŠOVCA, 8. dan 

ob 18.30: srečanje Alfa - 4

PETEK, 5. 2. sv. Agata, muč. 

Ob 7.30: za + Amalijo FRECE 
ob 18.00: za + sorodnike in dobrotnike 
                za + Ivana VERBOVŠKA 

SOBOTA, 6. 2. sv. Pavel Miki, muč. 

Ob 18.00: za + Jožefa PUŠNIKA 
                   za + Franca VODOPIVCA, 8. dan 
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega 

5. NEDELJA MED LETOM, 7. 2.  

Ob 7.00: za žive in rajne farane 
ob 9.00: za + Marijo BUČAR, Franca KLEZINA, obl. in ženo Rozalijo 
ob 10.30: za + Jožeta SLAPŠAKA, 2.obl., Antona, Marijo, Marjano VIDEC in Franca PETKA 
                        za +  Ivana DEŽELAKA, 40. obl. 

 Zahvala za krašenje v januarju vasema Kuretno in Strmca. V februarju čisti in krasi Rečica. 
 Zahvala za sodelovanje pri svetopisemskem maratonu. Danes ga bomo zaključili do maše ob 

10.30. 
 V tednu, ki je pred nami, je reden verouk. 
 Na seji ŽPS in ključarjev, smo se minuli torek zavzeli, da bomo s skupnimi močmi skušali ohraniti 

versko in etnološko dediščino verskih znamenj. Tisti, ki imate v lasti znaenja vas bodo v doglednem 
času obiskali zaradi vsebine in ustnega izročila o njih.  

 Za adoracijo iz sobote na nedeljo ste vabljeni, da se zapišete v zakristiji. 


