
OZNANILA 

14. NEDELJA MED LETOM –  

nedelja Slovencev po svetu  

4. 7. 2021 
GODOVI:  

Ponedeljek (5. 7.): sv. CIRIL IN METOD, slovanska apostola, sozavetnika Evrope 
Torek (6. 7.): sv. Marija Goretti, devica, mučenka 
Sreda (7. 7.): sv. Vilibald, škof; Anton Zaccaria, duhovnik, redovni utanovitelj 
Četrtek (8. 7.): sv. Kilijan, škof, mučenec; Prokopij Palestinski, škof, mučenec 
Petek (9. 7.): sv. Avguštin Zhao Rong, duh. in drugi kitajski mučenci 
Sobota (10. 7.): sv.Amalija, redovnica; Antonij Pečerski, začetnik ruskega meništva 
Nedelja (11. 7.): 15. NEDELJA MED LETOM, nedelja Slovencev po svetu; 

goduje sv. BENEDIKT, opat, oče zahodnega meništva, zavetnik 
Evrope; Olga Kijevska, kneginja 

 

 Danes ob 15. uri bo na Razkrižju praznoval zlato mašo g. msgr. Franc 

Režonja, tamkajšnji župnik.  
Jutri je slovesni praznik sv. Cirila in Metoda, slovanskih apostolov, 
sozavetnika Evrope in glavna zavetnika soboške škofije. G. škof bo jutri 
ob 10. uri maševal v Beltincih. Priporočimo jima našo škofijo s prošnjo, 
naj nam izprosita pri Bogu novih duhovnih poklicev. 
 Od ponedeljka 19. julija do četrtka 22. julija bo v Marijanišču Veržej mini 
oratorij s kraljico Estero. Prijave zbiramo do nedelje 11. julija. 
 Romanje mladih v Medžugorje bo od 1. do 6. avgusta 2021. Romanje 
organizira Škofijski odbor za mladino Murska Sobota. Informacije dobite na e-
mail pošti: skofija.mladina@gmail.com. Mladi čimprej se prijavite, ker bo to 
lepo duhovno doživetje. 
 Vsak četrtek pol ure pred večerno sveto mašo, molimo pred izpostavljenim 
Najsvetejšim za nove duhovniške in redovniške poklice. Letos je v Sloveniji le 
sedem novih duhovnikov. Vabim vas, da se radi pridružite tej naši molitvi. 
Jezus je dejal: »Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, 
ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v 
mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi« (Mt 18, 19-20). In še »Žetev je 
obilna, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na 
svojo žetev« (Mt 9,37-38). Naša dolžnost je torej, da molimo in prosimo, in 
Gospod bo zagotovo uslišal našo prošnjo. Tudi po družinah molimo za to. 
 Zahvala 2. skupini za čiščenje cerkve, na vrsti je 3. skupina. 
 Iskren Bog plačaj za današnji ofer. Pred enim mesecem (nedelja 06.06.) ste 

darovali 431,55€. 
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SPORED SVETIH MAŠ 

14. NEDELJA MED LETOM – 

nedelja Slovencev po svetu 

4. 7. 2021 
 

14. NEDELJA 

MED LETOM 

4. JULIJ 
Sv. Urh, škof 

7.00 

9.30 

   

19.00 

Za župljane 

+ Franc Antolič (dar Franca in Tatjane Ivančič) 
 

 (v Marijanišču) + Angela Kestnar, greg.            

PONEDELJEK 

5. 

JULIJ 

7.30 

  

(v Marijanišču)  + Angela Kestnar, greg. 

Za blagoslov družini po namenu prijateljice Jožice 

 klementinska 

TOREK 

6. 

JULIJ 

7.30 

 

19.00 

(Marijanišče) + Angela Kestnar, greg. 

klementinska 

+ Zdenko Skrivanek, 30. Dan 

+ Frančiška Kapun, obl. 

SREDA 

7. 

JULIJ 

7.30 

 

19.00 

      

 

 (Marijanišče) + Angela Kestnar, greg. 

klementinska 

Bogu v zahvalo (Janja) 

+ Jakob Ropoša obl. in ++ sorodniki 

 

ČETRTEK 

8. 

JULIJ 

7.30    

 

19.00      

(v Marijanišču) + Angela Kestnar, greg.  

klementinska 

+ Franc Štumpf (dar družine Lutar iz Križevec) 
 

PETEK 

9. 

JULIJ 

7.30 

 

19.00 

 

(Marijanišče) + Angela Kestnar, greg. 

klementinska 

+ Marko Filipič, obl. in trojni starši 

+ Đuro Horvat (dar Katarine Forjan z družino) 

SOBOTA 

10.  

JULIJ 

  7.30 

 

19.00 

(Marijanišče) + Angela Kestnar, greg. 

klementinska 

+ Milan in Anton Štumpf 

15. NEDEJA  

MED LETOM  

11. JULIJ 
Sv. Benedikt, opat, 

zavetnik Evrope 

7.00 

9.30 

 

19.00 

Za župljane 

+ Franc Jelen (dar družine Kodba iz Bunčan) 

+ David Horvat in ++ starši 

(v Marijanišču)  + Angela Kestnar, greg. 

 
 

 


