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2. POSTNA NEDELJA, PAPEŠKA, 17.3. 2019 

OZNANILA ZA TEDEN, 17.3. –  24.3.2019  
 

NEKATERI GODOVI 
Ponedeljek:  Ciril Jeruzalemski, škof in cerkveni učitelj  
Torek:  Jožef, ženin device Marije 
Četrtek:  Nikolaj iz Flue, kmet in puščavnik  
Petek:  Lea, spokornica     
NEDELJA:  3. POSTNA NEDELJA  

 

SVETE MAŠE  
NEDELJA  (17.3.) ob    9h:  Za farane  
Ponedeljek:  ob 18h:  Frančiška Galičič in Frančiška Šinkovec 
Torek: ob 18h:  V čast sv. Jožefu za srečno zadnjo uro  
Sreda: ob   7h:  Po namenu       
Četrtek: ob 18h:  Ciril Slabe    
        Molitev pred Najsvetejšim 
Petek:  ob  7h:   Radica Oblak   
           Križev pot po maši 
Sobota:  ob  18h:  Milka in Vinko Keršič     
NEDELJA (24 3.) ob   9h:  Za farane                       

 
Teden družine 2019: 
Majhni koraki. Med praznikom sv. Jožefa (19. marca) in Gospodovim 
oznanjenjem (25. marca) tradicionalno obhajamo teden družine. Lani so bili v 
središču zakonci, letos pa družine z majhnimi otroki, ki jim je namenjeno prav 
letošnje pastoralno leto. Letošnje geslo je Majhni koraki. Vsaka pot v veri se 
namreč začenja z majhnimi koraki. Prav je, da znamo mladim družinam 
približati, kateri so ti mali koraki, ki jih lahko naredijo sami. Pomembno pa je 
tudi za vse druge, ki že »hodijo v veri«, da pokažejo razumevanje za te prve 
korake. 
 
Srečanje članov župnijskih pastoralnih svetov  
in drugih župnijskih sodelavcev naše dekanije in arhidiakonata bo v soboto, 
23. marca v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu. Ob 8.30 bodo prijave v 
posamezne skupine v katerih bo potekal drugi del srečanja. Skupna tema  
pogovorov v različnih skupinah bo, kaj pomeni biti Cerkev in kaj dela našo 
župnijo živo in enkratno. 

Program srečanja: 

 8.30    Prejemanje prijav 

 9.00    Molitev 

 9.20    Pozdrav nadškofa 

 9.30    Predavanje Petra Kokotca, Kaj pomeni biti Cerkev 

 10.00  Odmor 
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 10.30  Delo po skupinah 

 12.45  Sklep srečanja 

 13.00  Kosilo 
 
Skupine 

1. Oblikovanje pobožnosti in bogoslužja 
2. Liturgični sodelavci 
3. Kateheza odraslih 
4. Urejanje spletnih in facebook strani, oznanil ali župnijskega lista 
5. Kako voditi svetopisemsko skupino 
6. Dobrodelnost: župnija - skupnost, ki daje  
7. Kako organizirati župnijski dan 
8. Vodenje sej ŽPS in pastoralnih skupin 
9. Koordinacija sodelavcev in dejavnosti ob povezovanju župnij 
 
Najkasneje do torka sporočite število udeležencev iz župnije na naslov 
urad.za.laike.lj@rkc.si ali na tel. 01 234 26 51. 
Odhod od tukaj bo ob 7.30. 

 
 
Ali je sedanja generacija mladine prva, ki je neverna? 
Predavanje mag. p. Branka Cestnika bo v torek, 19. marca ob 20.00 v kapeli 
župnišča v Žireh. Predavanje posebej priporočamo staršem. 
Glej plakat BRIGA ME! 


