
Oznanila za nedeljo 30.6.2019 

 V mesecu juliju in avgustu bo ena sveta maša, in sicer pri sestrah klarisah ob 

7.00. Pred mašo ob 6.30 bo rožni venec. Prebrala se bosta oba mašna 

namena. Če bova oba doma, bova somaševala, ko bo eden z doma, bo tisti 

dan gotovo maševal po namenu, ki ja napisan kot drugi. 

 V počitniškem času ne bo tiskanih oznanil. Mašni nameni so objavljeni zadaj 

pri izhodu iz cerkve in na spletni strani. 

 V juliju in avgustu ne bo molitve za duhovne poklice ob prvih četrtkih, z njo 

začnemo zopet septembra. Bomo pa to prošnjo vključili v sveto mašo na prvi 

četrtek. 

 Na prvi petek v mesecu, 5. julija bodo obiski bolnikov in ostarelih po domovih. 

 Pri izhodu iz cerkve lahko vzamete letak, ki predstavlja našega zlatomašnika p. 

Viktorja Papeža. Zlato mašo bo imel 14. julija ob 10.00 

 Za zlato mašo se bodo spletali venci za v cerkev in pred cerkvijo. Prosimo vas 
za nabiranje zimzelena. Nekaj koristnih stvari, ki jih je dobro vedeti: 

o Zimzelen za spletanje kit mora imeti 4 liste, ki naj bodo čim širši.  

o Peclji naj bodo dolgi okrog 10 cm.  

o Rastline morajo biti ob nabiranju suhe (ne mokre od dežja ali rose).  

o Zimzelen povezujemo v šopke premera okrog 10 cm.  

o Nabirali bi od ponedeljka, 8.7.2019 do četrtka, 11.7. 2019.  

o Po nabiranju šopke dostavite Mateji Polak, Ireni Vačovnik, Mariji Hlačun 
ali Štefki Goltnik.) 

 V spomin zlatomašniku bi radi izročili spomine nanj. Prosim vse, ki se 
spominjate dogodkov, povezanih z njim, da jih zapišete ali pa komu 
narekujete, če pisanje ne gre več in jih oddate Ireni Papež Krajnc. Hvala! 

 Čiščenje in krašenje naše cerkve v juliju  

 od 1. do 6. julija – Nazarje 

 od 8. do 13. julija – Dobletina 

 od 15. do 20. julija – Sp. Rečica in Kokarje 

 od 22. do 27. julija – Žlabor in Zavodice 


