
Kotlje – 3. nedelja med letom 
/22. januar  2023/ 

 

******************************************************************* 
 

• Verouk je ta teden redno. 
 

• Bralci beril v zakristiji vzemite nov seznam branja beril. 
 

• V sredo 18. januarja smo začeli z tednom molitve za edinost kristjanov. Letošnji 
naslov »NAUČITE SE DELATI DOBRO, SKRBITE ZA PRAVICO« (Mt 2,2) 

 

• Srečanje za starše vero učencev 1,2 in 4 razreda v sredo ob 17.30 uri v župnišču v Kotljah. 
 

• Vabilo župnijskim animatorjem in drugim župnijskim sodelavcem na izobraževanje o delu 
za duhovne poklice! Vabimo na izobraževanje, ki bo za dekanijo Dravograd – Mežiška 
dolina potekalo v petek, 3. 2. 2023 od 17.00 do 20.00 v župnijskih prostorih v Ravnah na 
Koroškem in prosim.  POVABLJENI STE: župnijski animatorji za duhovne poklice; vsi 
župnijski sodelavci, zlasti katehisti/inje in člani ŽPS; člani Molitvene zveze in drugi 
molivci za duhovne poklice; vsi verniki, da bi odgovorno pristopili k delu za duhovne 
poklice. 
 

• Vsi, ki se nameravajo v tem letu poročiti, vabimo na pripravo za prejem zakramenta 
svetega zakona. Priprava bo potekala od 3. marca. do 5. marca. 2022 v Mežici in od 17. 
marca. do 19. marca. 2023 v Dravogradu. Obakrat se bo priprava začela ob 19.00 uri.  
 

• Stolnina za leto 2023 je 25€ in jo lahko poravnate v zakristiji. Z darom za stolnino delno 
krijemo strošek ogrevanja župnijske cerkve.  
 

• Z akcijo »zbiramo stari papir« nadaljujemo, naj bo to naš prispevek k ohranjanju božje 
narave.  

 

 
 
 
 

22.  JANUAR 

Nedelja 
3. nedelja med letom – 
nedelja Božje besede 

Ob 09:00 uri: 
Za Vinka Lesjaka in Marijo, hčerko Francko 

ter Jožefo Barl (8) 

 
 
    

27.  JANUAR 
 

Petek 
Sv. Angela Merici, redovnica 

Ob 17:00 uri: 
Za Janeza Krivonoga 6. obl. (1) 

 Za Antona in Janeza Ivartnika (20) 
 

 
 
 

 

28.   JANUAR 
 

Sobota 
   Sv. Tomaž Akvinski,  cerkveni učitelj 

Ob 17:00 uri: 
Za Marijo Golob (15) 

 
 
 
 

29.  JANUAR 

Nedelja 
4. nedelja med letom  

Ob 09:00 uri: 
Za Rozalijo Šuler (17) 


	   Sv. Tomaž Akvinski,  cerkveni učitelj

