
OZNANILA 
14. NEDELJA MED  LETOM – 

izseljenska, SV. CIRIL IN METOD 

5. 7. 2020 
GODOVI:  

Ponedeljek (6. 7.): sv. Marija Goretti, devica, mučenka 
Torek (7. 7.): sv. Anton Zaccaria, duhovnik, redovni ustanovitelj; Vilibald, škof 
Sreda (8. 7.): sv. Gregor Grassi, škof; Prokopij Palestinski, škof, mučenec 
Četrtek (9. 7.): sv. Avguštin Zhao Rong in drugi kitajski mučenci 
Petek (10. 7.): sv. Amalija, redovnica; Veronika, opatinja 

Sobota (11. 7.): sv. Benedikt, opat, zavetnik Evrope; Olga Kijevska, kneginja 
  NEDELJA (12. 7.) 15. NEDELJA MED LETOM; sv. Mohor, škof in Fortunat, diakon, 

mučenca. Po maši podelitev zakramenta sv. krsta.  
 

 Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah in v času krepitve 
epidemije COVID-19. Navodila stopijo v veljavo v sredo 1. Julija 2020 in 
veljajo do preklica. 
a) Vsak, ki vstopi 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).  

b) Na koru so lahko organist in pevci. Pri nas so pevci iz iste družine in jim 

ni treba ohranjati razdalje, prav pa je, da uporabljajo maske. 

c) Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec 

obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora 

razkužiti roke. 

d) Verniki naj imajo pri spovedi masko in si pred vstopom v spovednico 

razkužijo roke. 

Upoštevajmo navodila naših škofov in vlade RS. Gre za naše dobro, za naše 

zdravje. Kjer se to ne upošteva, se epidemija širi in ljudje umirajo. 

 Letošnjih novomašnikov je 7: 5 iz Ljubljane, 1 iz Novega mesta in 1 
lazarist iz Maribora. Posvečenje je bilo v dveh stolnicah, ljubljanski in 
novomeški. Molimo zanje. 
Iskrena hvala 5. skupini za urejanje cerkve in župnišča, na vrsti je 6. 

skupina.  

 Če bodo zdravstvene razmere dopuščale, bo tudi oratorij in sicer: od 13.–

15. in od 20.– 22. julija. Prijavnice so na omari z revijami. Čimprej se 

prijavite. 

 
 



 

 

SPORED SVETIH MAŠ 
14. NEDELJA MED LETOM- 

izseljenska, sv. Ciril in Metod 

5. 7. 2020 
14. NEDELJA 

MED LETOM 

5. julij 

Ciril in Metod 

slovanska apostola 

7.00   

 

9.30 

    

   19.00 

+ Jakob Seršen, obl. in sorodniki 

 

+ Stanko Veberič (stanovalci Kolodvorske ulice) 

 

 (v Marijanišču) klementinska sv. maša 

PONEDELJEK 
6. 

JULIJ 

      7.30       (v Marijanišču)  + Martin Maroša in drugi člani družine 

                    po namenu darovalca 

TOREK 

7. 

JULIJ 

      7.30 

19.00 

 

(v Marijanišču)  po namenu darovalca 

+ Franc Hren, 7. dan 
+ Jakob Ropoša, obl. in sorodniki 

SREDA 

8.  

JULIJ 

  7.30 

19.00 

 

  (v Marijanišču)  po namenu darovalca 

+ mama Frančiška Kapun, obl. 

+ Alenka Pahor (dar Valerije Hladnjak z družino) 
 

ČETRTEK 

9.  

JULIJ 

  7.30   

19.00 

 

(v Marijanišču) po namenu darovalca 

+ Rado Štumpf (dar družine Šoštarič)  

++ sestri in starši Belec 
 

PETEK 

10. 

JULIJ  

  7.30 

 

19.00 

(v Marijanišču)  po namenu darovalca 

 

+ Jožef Štumpf 

SOBOTA 

11. 

JULIJ 

  7.30 

     19.00 

 

(v Marijanišču)  po namenu darovalca 

+ Stanislav Veberič (dar sestre Katice Špur) 

Na čast Mariji Pomočnici v zahvalo in za zdravje 

15. NEDELJA 

MED LETOM 

12. JULIJ 

  7.00 

  9.30 

19.00 

Za župljane 

+ Marjeta Štumpf in ++ starši 

(v Marijanišču) po namenu darovalca 

 

 
 

 


