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5. VELIKONOČNA NEDELJA, 10.5.2020 
 

NEKATERI GODOVI 
Ponedeljek: Pankracij, mučenec 
Torek: Leopolda Mandić, redovnik 
Sreda: Fatimska Mati Božja 
Četrtek:  Bonifacij, mučenec  
Petek: Izidor, kmet;  Zofija, mučenka    
Sobota:  Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec  
NEDELJA: 6. VELIKONOČNA NEDELJA 
 
SVETE MAŠE   
Ponedeljek (11.5.) ob 7h: Janez Ham, duhovnik  
Torek  ob  7h: Franček Novak, duhovnik  
Sreda  ob  7h: V zahvalo za življenje in prošnjo za naprej  
Četrtek  ob 19h: Katarina Biček 
Petek  ob 19h: Urna maša za Kopačnico    
Sobota  ob 19h: Urna maša za Debeni  
NEDELJA (17.5.)  ob   9h: Za farane 
 

• Prvo sveto obhajilo za učence iz župnije Leskovica bo po dogovoru z župnikom 
Gregorjem Luštrekom v naši cerkvi, in sicer v soboto, 30. maja ob 10.uri. 

• Starši prvoobhajancev v ta  namen povabljeni k sveti maši in srečanju v soboto, 
16. maja ob 19. uri, da se dogovorimo vse v zvezi s tem. 

• Majska številka Ognjišča je še »na čakanju« v cerkvi. 

 

ŠE NEKAJ NAVODIL 
 

• Ponovno dobrodošli v cerkvi pri bogoslužju. 

• Udeležba pa je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe 
dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.  

• Navzoči v cerkvi morajo biti med seboj ves čas oddaljeni vsaj 1,5 metra. Ko gre 
za člane iste družine ali istega gospodinjstva, vas je lahko v klopi tudi več in je 
zaželeno, da greste v isto klop, da tako omogočite drugim več prostora.  

• Bodite pozorni na ohranjanje varne razdalje tudi pri prihajanju v cerkev, 
pristopanju k obhajilu in odhajanju iz cerkve.  

• Pri vhodu v cerkev si morate razkužiti roke.  

• V prostoru morate imeti čez usta in nos nadeto zaščitno masko ali drugo 
primerno zaščito, ki si jo lahko snamete samo za čas prejema obhajila.  

• Obhajilo je dovoljeno samo na roke.  

• Škofje ordinariji do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske maše 
izpolnijo tako, da se udeležijo sv. maše enkrat v tednu.  

• Da bi lahko čim več vernikom omogočili obhajanje nedeljske maše v cerkvi, bo 
do nadaljnjega nedeljska sv. maša tudi v soboto zvečer  ob 19.00. 
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• Razpored molivcev rožnega venca je posebej na listkih zadaj oz. na spletni 
strani župnije.  

• Darove za cerkev lahko oddaste v za to pripravljeno škatlo pod korom. 


