
Kotlje – 4. postna nedelja 
/19. marec 2023/ 

 

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

• Verouk je ta teden redno. 
• Na četrto postno nedeljo, 19. marca, vabljeni na križev pot na Brinjevo goro, ki se bo ob 15.15 začel pri prvi 

postaji. Kdor bi se želel peš podati na Brinjevo goro, pa je vabljen, da se ob 14.00 uri pri trgovini Spar-Ravne 
pridruži skupini, ki bo peš krenila na Brinjevo goro. 

• Od 19. do 25. marca bo potekal Teden družine pod geslom »Mir se začne v družini«. Od ponedeljka, 20. marca, 
do petka, 24. marca, bo vsak večer potekalo predvidoma dvajsetminutno Zoom srečanje družin ob 19.45. Časovnica 
je naslednja: 19.45 molitev za družino k sv. Jožefu moli določena družina, vsak dan iz druge škofije; 19.47 kratek 
kviz s štirimi vprašanji, da vključimo otroke v sodelovanje; 19.50 zgodba o miru; 20.00 pesem: poje določena 
družina, vsak dan iz druge škofije; 20.03 zaključna molitev, kratek pozdrav škofa (vsak večer iz druge škofije) in 
blagoslov družinam. Povezava ZOOM srečanja je na https://katoliska-cerkev.si/teden-druzine-2023 ali na 
župnijski strani: tilci.si 

• 18. radijski misijon na Radiu Ognjišče – 2023 Geslo: Ko se temelji reda podirajo - Kaj more storiti pravični? 
(Ps 11, 3).  Radijski misijon bo od 26. marca do 1. aprila 2023. S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih 
(ob 17.00) bo sodeloval nadškof Marjan Turnšek. V kratkih pričevanjih, svetovalnici in pogovorih, bodo sodelovali 
tudi drugi duhovniki, redovniki, redovnice in laiki. Misijonski nagovori bodo vsak dan ob 11.15 in 17.00. Ponovitev 
bo vsak večer med 22. in 24. uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu, na spletni strani Radia Ognjišče. 

• 22. marec, sreda,  ob 18.00 srečanje z starše prvoobhajancev v župnišču Kotlje 
• 25. marec, sobota – Gospodovo oznanjenje – Materinski dan; ob 17.00 sv. maša 
• 31. marec, petek, ob 17.30 sv. spoved za starše in botre, ob 18.00 sv. maša, po sveti maši sestanek staršev birmancev.  
• 26. marca na 5. postno, tiho nedeljo  vabljeni k postnem spokornem bogoslužju in velikonočni spovedi. Spokorno 

bogoslužje s priložnostjo za osebno spoved se bo začela ob 18.00 v župnijski cerkvi na Ravnah. Na voljo bodo tuji 
spovedniki.  

• 31. marec, petek, ob 17.30 sv. spoved za starše in botre, ob 18.00 sv. maša, po sveti maši sestanek staršev birmancev.  
• 31. marca,  petek, dopoldne bom obiskal naše starejše v naših župnijah, prijavite jih do četrtka 30. marca v 

župnišču. Tudi njim omogočimo prejem zakramentov sv. obhajila in sv. spovedi pred velikonočnimi prazniki. 
• 02. april, cvetna nedelja -  z obhajanjem Cvetne nedelje vstopili v veliki teden. Snope bomo blagoslovili že v 

soboto 1. aprila pri večerni sv. maši. Na cvetno nedeljo blagoslov snopov, pred sv. mašo ob 9.00 uri zunaj pri 
pokopališkem križu.  

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

 

 
 
 
 

12.  Marec 

Nedelja 
4. postna nedelja 

Ob 09:00. uri: 
Za Cirila in Marjana Gorenšeka . 10. obl. (42) 

Za Jožefo Hovnik (61) 
 

24.  MAREC   
Petek 

Sv. Katarina Švedska, redovnica 

Ob 17:00. uri: 
Za Jakoba Kolmana (59) 

 Za Cirila in Zalo Gorenšek (64) 
 25. MAREC 

Sobota 
      GOSPODOVO OZNANJENJE 

Ob 17:00. uri: 
Za vse Knezove (25) 

Za Antona Lačen - osmina (67) 
Za vse Florjanove (71) 

 
 
 
 

26.  Marec 

Nedelja 
5. postna, tiha nedelja 

Ob 09:00. uri: 
Za Frančiška Černeta - obl. (44) 
 Za Franca Lesjaka - osmina (70) 

https://katoliska-cerkev.si/teden-druzine-2023

	      GOSPODOVO OZNANJENJE

