
OZNANILA 
13. NEDELJA MED  LETOM 

28. 6. 2020 
GODOVI:  

Ponedeljek (29. 6.): SV. PETER IN PAVEL, slovesni praznik, sv. maše: 9.30 in 19.00 
                                Ob 13.00 pogreb z mašo pokojnega Franca Hrena. 
Torek (30. 6.): Prvi mučenci rimske Cerkve 
Sreda (1. 7.): sv. Estera, svetopisemska žena; Aron, svetopisemski očak 
Četrtek (2. 7.): Ptujskogorska Mati Božja; sv. Frančišek Regis, duhovnik 
Petek (3. 7.): sv. Tomaž, apostol - prvi petek, obisk in obhajilo bolnikov na domu. 

Sobota (4. 7.): sv. Urh (Urlik, Uroš), škof; prva sobota. Dopoldne podelitev krsta. 
  NEDELJA (5. 6.) SV. CIRILA IN METODA, slovanska apostola in sozavetnika 

Evrope. Sv. METOD tudi glavni zavetnik soboške škofije. Pri mašah 
ofer. Po maši podelitev zakramenta sv. krsta.  

 Zahvala klenkarjem, ki so klenkali v čast praznika Državnosti.  

 Ponovna obvezna uporaba zaščitnih mask pri svetih mašah od 25. junija 2020 
Slovenski škofje ordinariji so, v skladu z ukrepi Vlade RS za preprečevanje širjenja epidemije 

COVID-19, sprejeli odločitev, da je obvezna nošnja zaščitnih mask v zaprtih cerkvenih prostorih. To 

še posebej velja za cerkve, kapele, pisarne, veroučne prostore idr. Odločitev stopi v veljavo od 

četrtka, 25. junija 2020, do preklica. 

S tem odlokom se smiselno spreminjajo Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času 

začasne umiritve epidemije COVID-19, ki so stopila v veljavo 1. junija 2020. Navodila so 

spremenjena v naslednji točki: 

1. točka: 

b) Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to 
velja za vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v cerkev si mora razkužiti roke, nadeti 
zaščitno masko in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra (to ne velja za družine in 
člane skupnega gospodinjstva).  

d) Na koru so lahko organist in pevci, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo 1,5 metra. Pevci 
morajo uporabljati maske. 

g) Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi 
masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. 

h) Duhovnike prosimo, da na oglasnih deskah cerkva in spletnih straneh župnij primerno 
obvestijo vernike o obvezni nošnji mask. 

 Hvala lepa tistim, ki ste prišli molit pred Najsvetejše za diakone, novomašnike in nove 

duhovne poklice. Letošnjih novomašnikov je 7: 5 iz Ljubljane, 1 iz Novega mesta in 1 lazarist 

iz Maribora. Posvečenje bo v ljubljanski in novomeški stolnici. Molimo zanje. 
Iskrena hvala 4. skupini za urejanje cerkve in župnišča, na vrsti je 5. skupina.  

 V 81. letu starosti je umrl Franc Hren, pekarnar. Pogreb z mašo bo jutri ob 13.00. Žara pa bo v 

vežici od 11. ure naprej. 

 Če b odo zdravstvene razmere dopuščale, bo tudi oratorij in sicer: od 13. – 15. in 

od 20. – 22. julija.  
 

 



 

 

SPORED SVETIH MAŠ 
13. NEDELJA MED LETOM 

28. 6. 2020 
13. NEDELJA 

MED LETOM 

28. JUNIJ 
Irenej (Hotimir), škof, muč. 

7.00   

9.30 

   18.00 

   19.00 

+ Jožef Štumpf 

+ Marija Kostanjevec, obl. 

(v Marijanišču) pobožnost zadnje nedelje 

 (v Marijanišču) maša: + Ana Horvat, gregorijanska   

PONEDELJEK 

29. 

JUNIJ 

Sv. Peter in Pavel 

  7.30 

       9.30 

     13.00 

     19.00      

 (v Marijanišču)  + Ana Horvat, greg. 

+ Janko Žunič (nečakinja Jožica s svojimi)  

 maša in pogreb + Franca Hrena  
+ Majda Balažič (dar Jožefa Vöröša z družino iz Beltinec)                

TOREK 

30. 

JUNIJ 

      7.30 

 

19.00 

(v Marijanišču)  + Ana Horvat, greg. (zadnjič) 

Klementinska sv. maša 

Živi in rajni člani rože rožnega venca 

SREDA 

1.  

JULIJ 

  7.30 

19.00 

 

  (v Marijanišču)  klementinska sv. maša 

+ Slavko Sterniša, 7. dan 

+ Marija Rojnik (da Eme in Rite) 

 

ČETRTEK 

2.  

JULIJ 

  7.30   

 

19.00  

(v Marijanišču)  klementinska sv. maša 

 

+ Julijana Topolovec (dar soseda Mihca Rozmariča z družino) 

 

PETEK 

3. 

JULIJ  

  7.30 

 

19.00 

(v Marijanišču)  klementinska sv. maša 

 

+ Milan Seršen, 30. dan 

SOBOTA 

4. 

JULIJ 

  7.30 

     19.00 

 

(v Marijanišču)  klementinska sv. maša 

+ Milan Štumpf (dar družine Filipič) 

+ Rado Štumpf (dar Franca in Tatjane Ivančič) 

14. NEDELJA 

MED LETOM 

5. JULIJ 

  7.00 

  9.30 

19.00 

+ Jakob Seršen, obl. in sorodniki 

+ Stanko Veberič (stanovalci Kolodvorske ulice) 

 (v Marijanišču) klementinska sv. maša 

 

 
 

 

 


