
OZNANILA 
24. – 31. januar 2021 

 

Nedelja 

24. 1. 

3. NEDELJA 

MED LETOM 

Nedelja Božje besede 

  9.00     ++ Mojca in Berti TERNIK 

                     in ++ TERNIKOVI        

10.30                                            

Ponedeljek 

25. 1. 

SPREOBRNITEV 

APOSTOLA PAVLA 

praznik 

18.30                                   

Torek 

26. 1. 

sv. Timotej in Tit 

škofa 
18.30 1. + babica Amalija HEDL, obl. 

               2. ++ Štefka in Feliks  

                        PEČOVNIK, obletnica                                                                                                                                                                                                                    

Sreda  

27. 1. 

sv. Angela Merici 
devica, red. ustanoviteljica 

  8.00         za žive in ++ župljane                                                                                           

Četrtek 

28. 1. 

sv. Tomaž Akvinski 

duhovnik, cerkv. učitelj 
18.30  + Viktorija MILENKOVSKA, 

           + oče Todor MILENKOVSKI,  

                         in ++sorodniki 
                                                                

Petek 

29. 1. 

 18.30      ++ Antonija obl. in Karel 

   KONČNIK ter ++ MARTINIJEVI 

                                                                                                                                                                                                                                                              

Sobota 

30. 1. 

sv. Martina 

devica, mučenka 
18.30     1. za zdravje, Božje varstvo 

                         in v zahvalo 

     2. + Zdenka AJTNIK, pogr., 8. dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Nedelja 

31. 1. 

4. NEDELJA 

MED LETOM 

sv. Janez Bosko 

  9.00   + Ivana MARTINI  (imela bi 100 let) 

  
10.30   + Branko NAPOTNIK, pogr., 

                              8. dan                                                                 
 

 

 

 

 

 

 



STATISTIKA ZA LETO 2020 

KRŠČENIH je bilo 20 otrok, 12 dečkov in 8 deklic;  leto prej 28 

PRVO SV. OBHAJILO je prejelo 31 otrok; lani 42  

zakrament SV. BIRME je prejelo 27 otrok; leto prej 36  

K VEROUKU je v tem veroučnem letu vpisanih 210 otrok; lani 211  

V tem letu se je POROČILO 5 parov; lansko leto 11  

POGREBOV je bilo 41: 21 moških in 20 žensk; lansko leto 29. 

 

NEKATERI DOGODKI:  

Za nedeljo Jezusovega krsta smo povabili k maši ob 9.00  starše in botre skupaj z 

novokrščenci, ki so v preteklem letu prejeli zakrament sv. krsta.  

25. januarja je bila pri na Muti dekanijska ministrantska olimpijada. Udeležba naših 

ministrantov je bila dobra, osvojili pa smo 3. mesto. Vsebina kviza je bila o bl. Chiari 

Luce Badano. 

Isti dan, zvečer, pred nedeljo sv. pisma smo v cerkvi brali knjigo psalmov. 

V soboto, 8. februarja je po večerni maši v cerkvi prepeval Stane Vidmar na temo 

Rože za mamo. 

V nedeljo, 9. februarja popoldne je bilo v dvorani Mihaelovega doma dekanijsko 

srečanje bralcev Božje besede. 

Zaradi pandemije koronavirusa Covid – 19 so bile od 12. marca odpovedane vse 

dejavnosti v cerkvi. Tako je odpadlo tudi praznovanje Velike noči. 

Šmarnična pobožnost je bila spet omogočena, ker se je virus umiril. Od otrok je 

prihajalo vsakodnevno tudi do osem ministrantov. Ostalih otrok ni bilo. 

Od 5. do 11. julija je v župniji potekal oratorij, ki se ga je udeležilo okoli 110 otrok in 

animatorjev. Naslov oratorija je bil Zaupam, zato si upam, o svetopisemski ženi Esteri. 

Na Murterju je bilo po oratoriju 5 mladih iz naše župnije. 

Na Mihaelovo lepo nedeljo je slovesnost sv. maše vodil p. Miran Žvanut, provincial 

slovenske province DJ.  

V soboto, 3. oktobra je 27 birmancev 9. razreda (zaradi pandemije je bil termin 

prestavljen) prejelo zakrament sv. birme. Birmovalec je bil g. nadškof Alojzij Cvikl. 

V nedeljo, 11. oktobra pa smo imeli slovesnost prvega sv. obhajila (31).  

V petek, 16. oktobra se je zaradi drugega vala virusa spet ustavilo versko dogajanje v 

Cerkvi. Tako je bilo tudi za Božič in novo leto. Virus se še ni umiril. 

 


