
Kotlje – BOŽIČ 
/25. december  2022/ 

 

 
 

• Hvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi in samem praznovanju božiča: Ključarjem, 
ŽPS za postavljene jaslice, članom in članicam Karitas,  vero učencem za pripravo uvodov 
v otroško božično mašo, pevskemu zboru, zborovodkinji. 

• V ponedeljek, 26. decembra, god sv. Štefana in praznik samostojnosti, sv. maše ob 
09:00  pri  maši blagoslov soli in vode, še posebej bomo moli za družine in domovino.  

• V soboto, 31. decembra, vabljeni k zahvalni molitvi in sv. maši ob koncu koledarskega leta 
2022. Zahvalno molitev bomo pred Najsvetejšim začeli ob 16.30 uri. 

• Prosimo, da obnovite naročnino za verski tisk za leto 2023. Ognjišče – preko župnije 
37,40, po pošti pa 38,90€. Družina – 149.00€ do 31. januarja, kasneje 166,40€. Misijonska 
obzorja nespremenjeno 9.00€. Prijatelj – 15,00€, en izvod pa 2,50€. 

• V zakristiji lahko dobite družinski koledar, cena 1,00€, pratiko, cena 6,90€ ter marijanski 
koledar, cena 3,00€., kadilo 20g 1,50€, oglje + kadilo 3.50€, samo oglje (3x)2.00€ 

• Stolnina za leto 2023 je 25€ in jo lahko poravnate v župnijski pisarni. 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.  

 

 25.  DECEMBER 

Nedelja 
BOŽIČ – Gospodovo 

rojstvo 

Ob 09:00 uri: 
za Mihaela in Heleno Jamnik (231) 

 Za Marijo in Franca Šisernika ter Anito 
Svetina (233) 

Za Stankona Grosa (235) 
 

  
26.   DECEMBER 

Ponedeljek 
Sv. Štefan, diakon, mučenec 

Ob 09:00 uri: 
Za Jakoba Kolmana in Konečnik (223) 
Za Jožeta Šopara in ženo Gerčko (234) 

 Za Štefana Hudopisaka (236) 
 
 30.  DECEMBER 

Petek 
Sv. Roger, škof 

Ob 17:00 uri: 
Po namenu 

 
 
    

31.   DECEMBER 

Sobota 
  Sv. Silvester, papež 

Ob 17:00 uri: 
Za Srečka in Angelo Vušnik (237) 

 
 
 
 

1.  JANUAR 

Nedelja 
Marija, sveta Božja mati 

NOVO LETO – dan miru 

Ob 09:00 uri: 
Za Lovra Podjaveršeka (6) 
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