
 
 

3. VELIKONOČNA NEDELJA 
30.04.2017 

8:00 ŽIVI IN ++ ŽUPLJANI 

10:00 MLADI, DA BODO NAŠLI KRISTUSA 

  

Ponedeljek  
Jožef Delavec 

01.05.2017 
8:00 V čast Božjemu usmiljenju 

Torek  
Atanazij, škof 
02.05.2017 

7:00 ++ Janko in Marija Kepic 

Sreda  
Filip in Jakob ml., apostola 

03.05.2017 

19:00 
 

+ Ludvik Bodlaj 
V čast sv. Jožefu 

Četrtek  
SV. FLORIJAN MUČENEC 

04.05.2017 

10:00 
8-18h 
18:00 

DSO: + Matija Drobnič 
CELODNEVNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA 
V ČAST SV. FLORIJANU; ŽIVI IN ++ HOMČANI 

Petek 
Gotard, menih   
05.05.2017 

19:00 
 

+ Roman Šešek 
+ Gizela Fujs, 30. dan 

Sobota  
Dominik Savio, zav. ministr. 

06.05.2017 
8:00 živi in ++ Abe in Peterlin 

4. VELIKONOČNA NEDELJA 
07.05.2017 

8:00 ŽIVI IN ++ ŽUPLJANI 

9:30- 
10:00 

Procesija izpred GD v cerkev 
ŽIVI IN ++ GASILCI IN GASILKE 

MAŠNI NAMENI 
I  N   O  Z  N  A  N  I  L  A  

TEDEN V LETU:  #18 



Mašni nameni so zasedeni do 10. junija. 
 
Verouk v sredo bo po urniku. V četrtek naj otroci s starši pridejo zvečer k sv. maši 
namesto verouka. 
 
V tem tednu obhajamo več praznikov. 
 
Ponedeljek 
Sv. maša bo ob 8.00 uri. 
 
Četrtek 
V naši župniji je to slovesni praznik. Od 8.00 ure naprej bomo imeli celodnevno 
češčenje Jezusa v Najsvetejšem zakramentu. Ob 18.00 uri bodo pete litanije Srca 
Jezusovega, blagoslov z Najsvetejšim in nato sv. maša. 
Ta večer nas obiščejo tudi romarji s Homca. Po sv. maši jih pred cerkvijo tudi pogostimo. 
Priporočam se za kakšno sladko ali slano dobroto. Nekaj faranov je omenilo, da ta dan 
pridejo Homčani, Trzincev pa ni v cerkev. Ne verjamem, da bi kdo imel tako nenavadno 
obnašanje, da ne bi prišel počastit svetnika, ki so ga naši predniki izbrali za svojega  
varuha in priprošnjika in to že pred stoletji, zato verjamem, da se boste ta dan potrudili 
in si vzeli čas skupaj z družino, da počastimo našega patrona in si vzamemo čas drug za 
drugega tudi po sv. maši. Priložnost za sv. spoved bo od 9.00 ure naprej in od 16.00 ure 
naprej. Med sv. mašo bo tudi ofer za našo župnijo. 
 
Petek  
Bo prvi v mesecu. Zvečer ne bo češčenja, ker bo to že v četrtek. 
 
Sobota 
Fatimsko pobožnost bomo prestavili kar na četrtek, ko bo celodnevno češčenje, saj ima 
slednje prednost pred vsem v naši župniji. 
 
Nedelja 
Ob 9.30 bo krenila procesija izpred gasilnega doma v cerkev, kjer bo sv. maša za žive in 
pokojne gasilce in gasilke. Še posebej gasilci in gasilke ter vsi častilci sv. Florijana 
povabljeni, da počastite svojega zavetnika in priprošnjika. Med sv. mašo bo tudi ofer 
za našo župnijo. 
 
 
SLEDI: 
- V ponedeljek, 8. maja, bo ob 19.30 oziroma po sv. maši v učilnici predavanje in 

pogovorni večer na temo Ekumenizma in 500-letnice reformacije, ki ga bo vodil naš 
duhovni pomočnik dr. Bogdan Dolenc. Lepo vabljeni! 


