
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, 3.obl., Antona,  Marijo, Marjano VIDEC in Franca PETKA 
                       za + Ivana DEŽELAKA, 40. obl. 

PONEDELJEK, 8. 2. sv. Hieronim, red. 

Ob 7.30: za + Natašo SOVINC, Acija RUPNIKA in za  učiteljski zbor  
                za + Franca PAVŠKA, brata Ladota ter starše PAVŠEK 

TOREK, 9. 2. sv. Apolonija, muč.  

Ob 18.00: za + Antonijo KRAJNC 
                     za + Zdravka DERMOTO, 8. dan 
                     za + Jožeta ŽELEZNIKA,                              po maši molitvena ura za duhovne poklice 

SREDA, 10. 2. ++ Pepelnica  

Ob 7.30: za + Miha, 20.obl. in Terezijo OJSTERŠEK 
ob 18.00: za + Adolfa in Ano ŠANCA                           pri obeh mašah bo pepeljenje, po maši prva kateheza 

ČETRTEK, 11. 2. sv. Lurška Mati Božja  

Ob 18.00: za + rodbini HRASTNIK, MAJCEN in Pavlo MLAKAR 
                 za + Jurija KAPELARIJA, obl. 
                     za + Marjano RAVNIKAR                                                           ob 18.30: srečanje Alfa - 6 

PETEK, 12. 2. + sv. Evlalija, muč.  

Ob 7.30: za + Amalijo in Silvestra HRASTNIKA 
ob 17.30: križev pot 
ob 18.00: za + Engelberto OJSTERŠEK in moža Jurija 
                za + Alojza KANDUČA, družini KANDUČ  ter REBERŠEK 

SOBOTA, 13. 2. sv. Jordan, redovnik 

Ob 18.00: za + Nežo BELEJ 
                      za + Janeza in Faniko DEŽELAK (Modrič) ter PINTERJEVE 

1. POSTNA NEDELJA, 14. 2.  
Ob 7.00:  za žive in rajne farane 
ob 9.00: za + Karla JURGL 
ob 10.30: za + Avgusta KRAJNCA, 18. obl., sinova in starše 
                za + Valentina VIDIC in Jasmino SINKAR, obl. 

V sredo je začetek postnega časa in strogi post. Postno postavo si lahko preberete v župnijskem listu. 
Po večerni maši bo prva kateheza. Letos še posebej vabim tiste, ki ste “preobremenjeni” z delom, 
obveznostmi s šoloobveznimi otroki, starše birmancev, birmance, ki vam manjkajo letniki verouka, saj je 
tudi tako moč nadoknaditi marsikaj zamujenega. Tisti, ki ste bili na katehezah že prejšnja leta, predvidevam, 
da ne potrebujete vzpodbud.  
 

Ob sredah bodo v letošnjem postnem času jutranje in večerne svete maše. Ob petkih bo pol ure pred 
večerno sveto mašo križev pot. 
 

V postnem času želimo predstaviti v Martinovi Liliji najstarejša znamenja v župniji in znamenja, ki so 
bila iz različnih vzrokov uničena, odstranjena, poškodovana. Priporočam se za sodelovanje s 
slikovnim gradivom in drugimi izročili.  


