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BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

V ponedeljek, 16. decembra, bomo pri večerni sveti maši začeli z božično devetdevnico. K sodelovanju še posebej lepo vabljene mlade družine z otroci. Vzemimo
si čas za poglobljeno duhovno bližnjo pripravo na božične praznike.

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA

V soboto, 21. decembra, bomo pri večerni sveti maši sprejeli Luč miru iz Betlehema. Ponesimo njen plamen v svoje domove z željo po miru in razumevanju.

SPOVEDOVANJE PRED BOŽIČEM

Na četrto adventno nedeljo, 22. decembra, bo pri župnijski cerkvi zjutraj od 7- ih
dalje skozi ves dopoldan spovedoval g. Matevž Mehle. Priložnost za sveto spoved
boste imeli tudi v ponedeljek, 23. decembra, popoldan od 16- ih dalje. Vstopimo v
praznovanje božičnih praznikov tudi z zakramentom sprave.

CELODNEVNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA NA OLŠEVKU

Na četrto adventno nedeljo, 22. decembra, bomo na Olševku obhajali celodnevno
češčenje Svetega Rešnjega Telesa. Jutranjo sveto mašo bo daroval p. Andrej Pirš iz
Vogelj, sklep češčenja in sveto mašo ob 16- ih pa bo vodil kaplan g. Marko Mrlak.
Tekom dneva lepo povabljeni k češčenju in molitvi. Molitvene ure si bodo sledile:
od 9- ih do 10- ih možje in fantje, od 10- ih do 11- ih žene in dekleta, od 11- ih do
12- ih Frančiškova skupina, od 12- ih do 14- ih tiha in zasebna molitev, od 14- ih
do 15- ih veroučenci, od 15- ih do 16- ih skupna molitev, ob 16- ih sklep češčenja
z litanijami Srca Jezusovega, zahvalno pesmijo in sveto mašo. Popoldan od 15.30
dalje bo priložnost za sveto spoved. K molitvi in češčenju lepo vabljeni tudi iz vseh
ostalih vasi naše župnije.

OBHAJILO BOLNIKOV PRED BOŽIČEM

Obhajilo bolnikov po domovih bo v ponedeljek, 23. decembra, dopoldan.

PRAZNOVANJE SVETEGA VEČERA

V torek, 24. decembra, bomo praznovali sveti večer Gospodovega rojstva. Večerna maša svetega večera pri farni cerkvi bo ob 17- ih. Potrudimo se za družinsko
bogoslužje in praznovanje po domovih. Priskrbimo blagoslovljeno vodo in kadilo.

BOŽIČ - PRAZNIK GOSPODOVEGA ROJSTVA

V sreda, 25. decembra, bomo praznovali božič, ki je zapovedani praznik Gospodovega rojstva. Pri vseh božičnih svetih mašah bo ofer ali darovanje za ogrevanje
farne cerkve in župnišča. Ne pozabimo na družinsko molitev ob jaslicah!

PRAZNIK SVETEGA ŠTEFANA

V četrtek, 26. decembra, bomo obhajali god prvega mučenca in diakona svetega
Štefana. Pri vseh svetih mašah bo blagoslov soli, ki jo potlej lahko dodamo naši hrani
in krmi za živino. Ob 10- ih bo sv. maša tudi v Srednji vasi, po njej pa blagoslov konj.

PRAZNIK APOSTOLA IN EVANGELISTA JANEZA

Na god apostola in evangelista Janeza, 27. decembra, bo pri sv. maši blagoslov vina.

BOŽIČNI KONCERT V NAŠI ŽUPNIJSKI CERKVI

V soboto, 28. decembra, nam pevci našega CeMPZ zbor svetega Jurija in CeMPZ
župnije Kranj Primskovo po večerni sv. maši pripravljajo božični koncert.

PRAZNIK SVETE DRUŽINE

V nedeljo, 29. decembra, bomo obhajali praznik svete družine. Pri sveti maši ob
10- ih bo blagoslov otrok.

PREHOD IZ STAREGA V NOVO LETO

V torek, 31. decembra, bomo sklenili koledarsko leto 2019. Ne pozabimo na
družinsko molitev in blagoslov domov. Pri sveti maši ob 17- ih se bomo z zahvalno
pesmijo zahvalili Dobremu Bogu za ves blagoslov, ki smo ga bili tekom leta deležni.

NOVEGA LETA DAN IN PRAZNIK MARIJE BOŽJE MATERE

V sredo, 1. januarja, ko bomo začeli novo koledarsko leto, bomo hkrati tudi obhajali praznik Marije, svete Božje Matere. Pri jutranji sveti maši se bomo v Marijinih
litanijah izročili Njej v varstvo in prejeli evharistični blagoslov.

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE ALI SVETI TRIJE KRALJI

V ponedeljek, 6. januarja, bomo praznovali praznik Gospodovega razglašenja. Na
predvečer praznika ne pozabimo na družinsko molitev in blagoslov domov.

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

V nedeljo, 12. januarja, bomo obhajali praznik Jezusovega krsta. Pri sveti maši
ob 10- ih se bomo še posebej spomnili vseh otrok, ki so bili v naši župniji krščeni
v preteklem koledarskem letu. Za novokrščence bomo molili posebno blagoslovno
molitev in vsakega posamič skupaj s starši tudi blagoslovili.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 19. decembra, bo pred večerno sveto mašo tiha in zasebna molitvena
ura; v četrtek, 26. decembra, molitev pripravlja Frančiškova skupina; v četrtek, 2.
januarja, bomo molili za duhovnike in nove duhovne poklice; v četrtek, 9. januarja,
pa bo pred Najsvetejšim ponovno tiha in zasebna molitvena ura.

ŽUPNIJSKO ROMANJE

Od 16. do 20. marca 2020 bomo romali v rodne kraje svete Matere Terezije v severno Makedonijo. Podrobnejši program je objavljen na župnijski spletni strani, lahko
pa ga dobite tudi v župnijski pisarni. Voditelj romanja bo frančiškan p. Peter Lavrih.

SVETE MAŠE

V župnijski pisarni že sprejemamo mašne namene za april 2020. Na voljo je tudi
kadilo, oglje, Marijanski koledar in Družinska pratika.
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8.00 za farane; 8.00 †iz družine Osterman (OLŠEVEK)
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GODOVI IN SVETE MAŠE
18.00 †Miro Kozelj, 7. dan
†Franc Klemenčič, obl.
†Jože Ušlakar, obl.

NEDOLŽNI
OTROCI
mučenci
NEDELJA
SVETE
DRUŽINE

17.00 v zahvalo in priprošnjo za zdravje
za duhovnike in nove duhovne poklice
19.00 †Frančiška Križaj, obl. (OLŠEVEK)
00.00 za farane; za zdravje; v zahvalo
8.00 za zdravje; 8.00 †Ciril Sajevic, obl. (OLŠEVEK)
10.00 za močno vero, zdrav razum in modrost pri vzgoji
18.00 v zahvalo za ozdravitev
8.00 †Justin Stanovnik; 8.00 †Janez Jenkole (OLŠEVEK)
10.00 †Ana, obl., Anton in Tone Sajevic
10.00 za dobrotnike in člane gospodar. odbora (SR. VAS)
18.00 †Vincenc Sluga, 30. dan; †Jože Štirn, obl.
18.00 †Marjan Brezar, obl.
†Angela, obl. in vsi rajni iz družine Žagar
†Janez in Frančiška Pipan
18.00 †Jože Grilc
†Ivan Ropret
8.00 za farane; 8.00 †starši in dva brata Ferjan (OLŠEVEK)
10.00 †Anton, obl. in Frančiška Kavčnik; †iz družine Kralj
19.00 v zahvalo in priprošnjo za Božji blagoslov
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18.00 †Boris Brezar in Štefan Kurnik, obl.
†Matija Čebulj, obl.
17.00 v zahvalo za dobrotnike naše župnije
v zahvalo angelu varuhu

8.00 v zahvalo za zakon in družino
MARIJA
8.00 †Pavla in Milan Kern (OLŠEVEK)
BOŽJA MATI
novo leto in 10.00 v zahvalo za vse prejete milosti
18.00 v zahvalo in priprošnjo za službo
dan miru
BAZILIJ IN
18.00 †Marija in Ciril Luskovec
GREGOR NAC.
za duhovnike in nove duhovne poklice
škofa in cerk. uč
GENOVEFA
devica

18.00 †Vencel Peternel
†Angela Ajdovec, obl.

ANGELA
FOLINJSKA
redovnica

18.00 †Janez in Minka Maček, obl.
†Nace Murko, obl.
za Božji blagoslov, Marijino varstvo in zdravje v družini

DRUGA
NEDELJA
PO BOŽIČU

8.00 za farane; 8.00 †Ana Logar (OLŠEVEK)
10.00 †Miha Kern, obl.; †Zofija Pirc
19.00 †Štefan Kurnik, obl.

8.00 †Antonija Novak, obl.
GOSPODOVO
17.00 †Jakob Ferjan (OLŠEVEK)
RAZGLAŠENJE
18.00 †Marija Boc, obl.; za Božji blagoslov pri delu
RAJMUND
duhovnik
SEVERIN
opat
HADRIJAN
opat

18.00 †oče Stanislav Remic, obl.
†Martin in Alojzija Porovne
18.00 †Miro Kozelj, 30. dan
†Marjan, obl. in Marija Kosirnik
†Alojz Barle, obl.
18.00 †Janika Antonič, obl.
v zahvalo in priprošnjo za zdravje

GREGOR NIŠKI
18.00 †starši in bratje Jerič
škof in
†starši in brat Peter Martinjak
cerkveni učitelj
PAVLIN
OGLEJSKI
škof

18.00 †starši in sorodniki Žugec
†Janez Golorej, obl.

8.00
NEDELJA
8.00
JEZUSOVEGA
10.00
KRSTA
19.00

za farane
†Boštjan Štefe, obl. (OLŠEVEK)
†Alojzij Šenk, 30. dan; †Tomažičevi
†Frančiška Klemen
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