
OZNANILA 
7. VELIKONOČNA NEDELJA 

24. 5. 2020 
GODOVI:  

Ponedeljek (25. 5.): sv. Beda Častitljivi, duhovnik, cerkveni učitelj; binkoštna 

devetdnevnica 
Torek (26. 5.): sv. Filip Neri, duhovnik; sv. Lambert, škof; binkoštna devetdnevnica 

Sreda (27. 5.): bl. Alojzij Grozde, mučenec; binkoštna devetdnevnica 
Četrtek (28. 5.): sv. German Pariški, škof; binkoštna devetdnevnica 
Petek (29. 5.): sv. Maksim Emonski, škof; binkoštna devetdnevnica 
Sobota (30. 5.): sv.Ivana Orleanska, devica; binkoštna devetdnevnica. 

  BINKOŠTI (31 5.). Sv. maše ob 7.00 in 9.30 in ob 18.30 v kapeli 
pobožnost zadnje nedelje, ob 19.00 sv. maša 

V tem kriznem času, ko ni bilo sv. maš v cerkvi, smo popravili naše orgle. Bogu 

hvala tudi za to delo. Hvala nekaterim, ki ste že darovali za popravilo orgel. 

Osem nedelj namreč ni bilo nobene nabirke. 

V tem tednu bomo opravljali tudi binkoštno devetdnevnico. 

Otroci prvih treh razredov so pretekli ponedeljek začeli šolo. Lepo je slišati  

njihov živžav v vrtcu, šoli in na dvorišču. Počasi se stvari normalizirajo, vendar 

moramo biti še vedno previdni in se držati priporočil. 

 Sklepi in priporočila seje dekanov in prodekanov Škofije Murska Sobota so 4. 

maja 2020 bili soglasno sprejeti in so izobešeni na cerkvenih vratih.  
 Iskrena hvala vsem, ki ste včeraj, v soboto 23. maja, prišli molit in počastit 

Najsvetejši zakrament, ki je bil cel dan izpostavljen. Posebej moram pohvaliti 

Bunčane in Banovce. Brez molitve bo naša vera opešala. Jezus je pod podobo kruha 

ves čas med nami, mi smo pa do njega velikokrat tako brezbrižni. 

Iz škofijske Karitas, ki pripravlja odprtje materinskega doma so nam poslali 

prošnjo. V novi enoti bi potrebovali: - gospodinjske pripomočke: večje lonce, ponve, 

nože, kuhalnice, deske za rezanje, plastične posode, kuhinjske krpe in podobno, 

vzglavnike in odeje, posteljnino in rjuhe dimenzij 140/200 in 90/200, brisače, 

televizijo večjih dimenzij (možnost donacije za nakup nove televizije). 

 Urejanje cerkve in župnišča: iskrena hvala  6. skupini, na vrsti je 7. skupina.                    

                             

 

 
 

  

                    

 

 

       

                                                                        



 

SPORED SVETIH MAŠ 
7. VELIKONOČNA NEDELJA 

24. 5. 2020 
7. velikonočna 

NEDELJA  

sredstev 

družbenega 

obveščanja 

Marija Pomočnica 

24. MAJ 

7.00   

9.30 

    

    

 

19.00 

+ Anton Šterman in dvojni starši 

+ Ivica Režonja, obl. 

+ Marijo Rojnik 

+ Marija Fekonja, obl. 
 

(v Marijanišču)  + Judita Žerdin, greg. 

PONEDELJEK 

25. 

MAJ 

  7.30 

     

19.00 

 (v Marijanišču)  + Judita Žerdin, greg.  

Za ozdravitev družinskega drevesa 

Za srečo in zdravje mame Nade Šantelj in + dedka 

Rajmunda in + babico Kristino 

TOREK 

26. 

MAJ 

      7.30 

 

19.00 

(v Marijanišču)  + Judita Žerdin, greg.  

Mariji Pomočnici v priprošnjo in v zahvalo (Primož)              

+ Ana Horvat (Joža Škafar z družino) 

SREDA 

27. 

MAJ 

  7.30 

    19.00 

  (v Marijanišču)  + Judita Žerdin, greg. 

+ Milan Štumpf (dar Milana Fekonja iz Bunčan)  

+ Jožef Štumpf 
 

ČETRTEK 

28. 

MAJ 

  7.30   

   

19.00 

(v Marijanišču)  + Judita Žerdin, greg. 

 

+ Janko Žunič (dar Slavica Slavič s svojimi) 
 

PETEK 

29. 

MAJ  

  7.30 

19.00 

 

(v Marijanišču)  + Judita Žerdin, greg. 

+ Alojz Prelog (dar družine Galunder) 

+ Jožefa Lubi 

SOBOTA 

30. 

MAJ 

  7.30 

 

19.00 
 

(v Marijanišču)  + Judita Žerdin, greg. (zadnjič) 

Za žive in rajne člane rože rožnega venca 

+ Alojz Topolovec (dar družine Zelenjak) 

+ Marija Vareško (dar družine Galunder) 

BINKOŠTI 

NEDELJA 

31. MAJ 

Obiskanje Device 

Marije 

  7.00 

  9.30 

    18.00 

19.00 

+ Jožef Prelog, obl. in hčerka Janja 

+ Mira Kuhar 

(v Marijanišču) pobožnost zadnje nedelje 

(v Marijanišču) maša: po namenu darovalca 

 
 


