Ravne – 5. velikonočna nedelja
/15. maj 2022/

• ŠMARNIČNA POBOŽNOST ZA OTROKE, DRUŽINE in vse vernike bodo
VSAK DAN OB 18.30. Zaradi predsinodalnega srečanja v Mariboru, danes
15. 5. 2022 večerna sv. maša in šmarnice odpadejo. Šmarnično pobožnost
bomo imeli pri 10.00 sv. maši.
• Verouk je ta teden redno
• V nedeljo 22. 5. 2022 ob 15.00 uri sv. maša pri sv. Neži
• Prihodnjo nedeljo, 22. maja, župnija obhaja praznik prvega svetega obhajila.
V tednu pred obhajilom vabimo prvoobhajanke in prvoobhajanci k šmarnični
pobožnosti. V sredo, četrtek in v petek bodo imeli prvoobhajanci ob 17.30 uri
pred sv. mašo kratko vajo. Priložnost sv. spovedi za starše, sorodnike
prvoobhajancev ves prihodnji teden pred večerno sveto mašo. Na dan prvega sv.
obhajila se prvoobhajanci in prvoobhajanke skupaj s starši zberejo ob 9.45
pred župniščem. V tem tednu z molitvijo podprimo prvoobhajance in njihove
družine predvsem starše, da bi s svojim življenjem dajali zgled prvoobhajancem.
• V nedeljo, 12. junija, bodo obhajali zakonski jubilanti ob 16.00 zahvalno
slovesnost. Vse zakonske jubilante, ki letos obhajajo 5, 10, 15, 20, 25,… obletnico
poroke vabimo, naj se prijavijo za slovesnost v župnijski pisarni. Posebej tisti, ki
se niste poročili v naši župniji.
• Vabimo Vas člani ŽPS, da se udeležite 3. seje Župnijskega pastoralnega sveta
(ŽPS) naše župnije, ki bo v torek, dne 17. maja 2022, ob 19.30 uri oziroma po
večerni sv. maši v Župnijskem domu. Vabila lahko dobite v zakristiji oziroma
boste dobili po spletni pošti.
• V mesecu maju cerkev krasita naselji JAVORNIK TER ČEČOVJE.
• Z akcijo »zbiramo stari papir« nadaljujemo, naj bo to naš prispevek k ohranjanju
božje narave!

15. Maj

Ob 07:30 uri: Za farane
Ob 10:00 uri:
Za družino Požarnik (186)
Za Ivanko Pečnik (226)

SV
5. velikonočna nedelja
16. MAJ

Ponedeljek

Sv. Janez Nepomuk, mučenec
17.

MAJ

Torek

Ob 18:30 uri: Sv. maša odpade
Na Strojni ob 11.00 uri:
Po namenu (19)

Ob 18:30 uri:
Za + sorodnike v družini Robač in
Vidovšič (246)
Ob 18:30 uri:
Za Mitja Kert in + sorodnike (259)

Sv. Jošt, spokornik
18. MAJ

Sreda

Sv. Janez I, pa pež
19. MAJ

Četrtek

Ob 18:30 uri:
Za Urško Tasič in družino Lampret (173)
Ob 18:30 uri:
Za Angelo Popič (241)

Sv. Urban, pa pež
20. MAJ

Petek

Sv. Bernardin Sienski, duhovnik
21.

MAJ

Sobota

Sv. Timotej, diakon, mučenec
22. Maj

SV
6. velikonočna nedelja

Ob 18:30 uri:
Za + Evo in duše v vicah (265)
Za Romana Metulj
Ob 11:45 uri:
V zahvalo ob zlati poroki in za vse rajne
sorodnike (258)
Ob 18:30 uri:
Za Vladimirja Mihina (148)
Ob 07:30 uri: Za farane
Ob 10:00 uri:Za Zagršnikove (60)
Ob 15:00 uri pri sv. Neži: Po namenu (212)
Ob 18:30 uri:
Za starše Erjavc in brata (254)
Na Strojni ob 11.00 uri:
Za Rudolfa Juteršeka (54)

