
4. VELIKONOČNA NEDELJA, 7. 5. 
7.00: živi in + farani  
9.00: + Rudolf HRASTNIK, obl., in Rozalija DEŽELAK (Udmat) 
         + Marjana RAZBORŠEK, 2. obl. 
10.30: + Darja SEME in njeni predniki 

PONEDELJEK, 8.5., sv. Bonifacij IV.,  papež 

7.30: + Martin RAMŠAK in starši  
         + Božo BALOH, 30. dan 
15.00: sv. maša,15.30 pogreb + Marije PUŠNIK 
19.00: + Jožef, starši LAPORNIK, Terezija RUPERT, starši TERBOVC, Štefka, Janez, Angela in Alojzija TERBOVC  

TOREK, 9.5., sv. Izaija, prerok 

19.00: + Martin KLEPEJ in za zdravje hčerke Zdenke 
            + Silvester TERŠEK, 11. obl., in + družina OBLAK // po maši molitvena ura za duhovne poklice 

SREDA, 10.5., sv. Job, svetopisemski mož 

7.30: + Amalija HRASTNIK, HRASTNIK, MAJCEN, KNEZ 
           + Cecilija HRASTNIK, obl. 
            + Ana HRASTNIK 
19.00: za zdravje in za uspešno operacijo 

ČETRTEK, 11.5., sv. Mamert, škof 

19.00:  + Anton MLAKAR, 14. obl., Alojz KLEPEJ, 50. obl., njegova žena Marija in sin Lojze 
             + Karolina BELEJ  

PETEK, 12.5., sv. Leopold Manić, duhovnik, redovnik 

7.30: + Uršula POTEKO, njen mož, Jožefa MAJER in njena družina 
19.00: + Vinko ŽELEZNIK 
            + Avguštin ŽIKOVŠEK 

SOBOTA, 13.5., sv. Fatimska Mati Božja 

19.00: + Jože SLAPŠAK in za zdravje v družini 
            + Franc PINTER 

5. VELIKONOČNA NEDELJA, 14.5. krstna nedelja 
7.00: živi in + farani    //    + DEŽELAKOVI (Harje) 
9.00: + Ana ČEDE, Lizika in Tončka KAČIČ 
10.30: + Anton GRGURIČ, 9. obl., in Antonija KOCJAN 

- Zahvala za pripravo in izvedbo slavja Florjanovo 2017, saj je v to praznovanje vključena 
obletnica posvetitve cerkve, spomin na ponovno zapeto slovensko pesem ob koncu druge svetovne 
vojne in počastitev svetega Florjana, ki se mu zaradi številnih naravnih nesreč radi priporočamo. Še 
posebej smo hvaležni za sodelovanje pri procesiji in pri sveti maši vsem društvom, priložnostnemu 
orkestru, združenim pevskim zborom, ministrantom in drugim sodelujočim, za priprava postrežbe 
pa sodelavkam Župnijske Karitas in drugim vpletenim v vso dogajanje. 

- Bogoslovca Simon Lampreht in Matic Lesjak, sta z nami na pastoralni praksi na nedeljo dobrega 
pstirja. Priporočam jih v molitev za dobro priprava na duhovniški poklic, župnijsko občestvo pa 
vabim k molitvi za duhovne, misijonske in redovne poklice. 

- V tednu od 08. do 12. maja je reden verouk. 


