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7. velikonočna nedelja 

SREČANJE STAREJŠIH, BOLNIH, INVALIDNIH ŽUPLJANOV,  

ki zaradi zdravstvenih težav ne zmorete več redno obiskovati bogoslužja, bo 
tudi letos na binkoštno nedeljo, 19. maja 2013.  
Prisrčno vabljeni, da se udeležite svete maše ob 9.30, ki ji bo sledilo  
prijateljsko srečanje.  
Verjamemo, da vam bodo vaši domači s prevozom omogočili, da se nam 
pridružite, zato vas z veseljem pričakujemo.  

OBVESTILA  ŽUPNIJSKE  KARITAS (ŽK): 

Za tiste posameznike in družine, ki ste do pomoči 
upravičeni, smo tudi letos v sodelovanju s  Škofijsko 
Karitas pripravili  kar nekaj aktivnosti - v želji, da vam 
oziroma članom vaše družine polepšamo kakšen 
počitniški dan: 

 izlet na morje za družine (03. julij 2013);  
 letovanje otrok v Portorožu ( od 5. do 12. avgusta 2013);  
 letovanje družin v Portorožu (od 5. do 10. avgusta 2013);  
 letovanje starejših v Portorožu ( od 16. do 20. septembra 2013). 

Vabimo vas, da se v času uradnih ur (05. junij 2013; dopoldne od 8.45 do 10.45 
ter popoldne od 16.30 do 17.45 ure) oglasite v pisarni naše ŽK, kjer boste o 
vseh naštetih aktivnostih dobili dodatne informacije in se dogovorili o 
možnostih udeležbe.  

Kot že nekaj let nazaj, bomo tudi letos pripravili  pakete šolskih potrebščin. 
Vsebine paketov se razlikujejo in so prilagojene  razredu, ki ga otrok obiskuje. 
Vse zainteresirane, ki izpolnjujete pogoje za prejem pomoči, prosimo, da se za 
naročilo omenjenih paketov prijavite pri sodelavcih ŽK.   

Glede na to, da so uradne ure ŽK le 1 x mesečno (vsaka prva sreda v mesecu) 
vas prosimo, da se oglasite v župnijski pisarni v času uradnih ur, kjer boste 
dobili kontaktne številke sodelavcev župnijske Karitas.  

 

 

SREČANJE ZA STARŠE LETOŠNJIH PRVOOBHAJANCEV 

V torek, 14. 5. ob 19-ih bo sestanek za starše prvoobhajancev v dvorani nad 
zimsko kapelo. Vabljeni. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 12. maj 

7. velikonočna nedelja 

Leopold Mandič, kapucin 

    800   † Marija Lovas (obl.) 
   930   † Pavel Mejaš  (obl.) 
1800   † Bogomir Čater  
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 
1600   Miklavž: †† starši Vodušek in Angela Cencen 

PONEDELJEK, 13. maj 
Fatimska Mati božja 

   800    † Jože Pristovšek 
1800   † Ivanka Krumpačnik 

TOREK, 14. maj 
Bonifacij, mučenec 

  800   za vse žrtve povojnih pobojev 
1800   † Avgust Kaučič 
1900   Tremerje: † Danica Draksler 

SREDA, 15. maj 
Izidor, kmet 

     800    † Toni Slamnik 
1800    † Ivan Vouk 

ČETRTEK, 16. maj 
Janez Nepomuk, duh., muč. 

    800    za žive in †† sorodnike 
    800    † Ivanka Vampelj 
1800   † Cecilija Fajs 

PETEK, 17. maj 
Jošt, puščavnik 

    800    †† Franc in Minka Pirš 
1800    v zahvalo Materi božji 
1900   Tremerje: ni namena 

SOBOTA, 18. maj 
Janez I., papež, muč. 

  800    † Ivan Vodeb 
   800    † Jože Maroh 
1800  † Alojzija Trbovc 

NEDELJA, 19. maj 

BINKOŠTI 

Krispin, redovnik 

    800   †† Zvone in Marija Mlakar 
   930   † Stanislav Svenšek (obl.) 
1800   za župljane in dobrotnike  
1030   Tremerje: † Veronika Sajovic 
1600   Miklavž: † Mirko Babovič 
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