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NEDELJA SVETE DRUŽINE, 29. 12. 2019 
 

NEKATERI GODOVI  
 

Ponedeljek, torek: Šesti in sedmi dan božične osmine  
SREDA: NOVO LETO; MARIJA BOŽJA MATI                   
Četrtek:  Bazilij Veliki, škof in cerkveni učitelj        
Petek:  Presveto Jezusovo ime; Prvi petek               
Sobota: Nedolžni otroci, mučenci; Prva sobota                               
NEDELJA: 2. NEDELJA PO BOŽIČU  
   

SVETE MAŠE 
 

NEDELJA (29.12.) ob   9h: Za farane 
Ponedeljek ob 17h: Za zdravje     
Torek ob   8h: Pokojni Novincovi (Kopačnica) 
NOVO LETO   ob 10h: V čast Devici Mariji Božji materi    
Četrtek ob 17h: Po namenu    
                          Molitev pred Najsvetejšim 
Petek  ob 17h: Po namenu   
Sobota ob 17h: Po namenu 
NEDELJA (5.1.2020)      ob   9h: Za farane 
 

• Drugi Sveti večer bo v torek, tretji pa v nedeljo pred praznikom svetih treh 
kraljev ali Gospodovega razglašenja. Obakrat ponovno blagoslovimo jaslice, 
domove in gospodarska poslopja z blagoslovljeno vodo, kadilom in molitvijo 
veselega dela rožnega venca.   

• Novo leto bo v sredo. Začeli ga bomo z Marijo, Božjo in našo nebeško Materjo 
ter Kraljico miru. To je tudi osmina božiča in dan miru. Sveta maša bo ob 10. uri z 
običajnim darovanjem za duhovnika. 

• Obiski bolnih in ostarelih na domovih bodo na prvi petek, 3. 1. 

• Zaslon za besedila pesmi končno deluje in bo nam vsem v pomoč in vabilo k 
sodelovanju. Zahvaljujem se Anžetu in Urošu, ki sta veliko časa in energije vložila 
v ta projekt. Posebna zahvala pa gre g. Ireni Torkar za večinski delež pri nabavi. 
Bog povrni vsem.  

• Novi seznami in urniki sledijo v teh zadnjih oznanilih v tem letu in so na voljo tudi 
na spletni strani žušnije. 

 
 

MOLITEV ZA NEROJENE OTROKE 
 

Gospod Jezus, 
obudi v nas spoštovanje do vsakega 

nerojenega človeškega življenja, 
naredi nas sposobne 

v sadu materinega telesa 
gledati čudovito delo Stvarnika, 
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daj, da bodo naša srca velikodušno sprejela 
vsakega otroka, ki vstopa v življenje. Amen. 

papež Benedikt XVI. 
 
 

Nedolžni otroci, prosite za nas! 
Marija, kraljica družine, prosi za nas! 


