
OZNANILA ŽUPNIJE JARŠE 
Nedelja SVETE TROJICE  –  30. maj 2021 

 
Godovi: 

 ponedeljek: Obiskanje Device Marije;  

 torek: sv. Justin, mučenec; 

 sreda: sv. Erazem, škof; 

 četrtek: SVETE REŠNJE TELO IN KRI – zapovedani praznik, sv. Karel Lawanga in drugi 

ugandski mučenci; 

 petek: Prvi petek, sv. Peter Veronski, red. mučenec: 

 sobota: Prva sobota -sv. Bonifacij, škof; 

 nedelja: 10. nedelja med letom; goduje sv. Norbert škof, redovni ustanovitelj; 

 

Z veroučenci bomo zaključili veroučno leto prva dva tedna v juniju pri rednih veroučnih urah. S seboj 

prinesite urejene izpolnjene liturgične zvezke in zvezek za domače naloge. 

 

V četrtek bo procesija z NAJSVETEJŠIM, pripravite vse za procesijo kot običajno. Z ministranti imamo 

vaje ob 18.15 v cerkvi. 

Ta dan s pripravniki na prvo sv. obhajilo začnemo s tridnevnico pred prejemom Jezusa v prvem obhajilu.  

V četrtek je zapovedani praznik, zato verouka ni, pridemo k sv. maši. 

 

V petek obiščem bolnike po domovih, ker je prvi petek bodo litanije Srca Jezusovega in izpostavljeno 

Najsvetejše. V sobota po prvem petku bodo po sv. maši Litanije Matere Božje (pred Najsvetejšim). 

 

Naslednjo nedeljo bo ob 10. uri slovesnost prvega svetega obhajila. Cerkev bo rezervirana za 

prvoobhajance, njihove starše in sorodnike, ozvočeno bo tudi zunaj. 

Prvoobhajanci imajo vaje za prejem sv. obhajila v torek, ob 18. uri v cerkvi, pol ure prej pa je pomiranje 

oblekic. S tridnevnico začnemo v četrtek na praznik SRT, ko bodo skupaj z nižjimi razredi potresali rožice 

po poti, kjer bo šel Jezus v Najsvetejšem.  

V petek bodo prvič prejeli zakrament sv. spovedi. Priporočamo jih v molitev, prav tako njihove družine. 

 

Molimo tudi za novega Celjskega škofa ordinarija Matjaža dr. Maksimiljana, ki bo danes ob 15. uri 

posvečen v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Gornjem Gradu.  

 

Mladi nam pripravljajo šmarnično branje, zato jim z veseljem prisluhnimo na naši internetni strani. 

 

V ponedeljek so uradne ure v ponedeljek od 16. do 17.15 ure, v torek od 10. do 12. ure. 

 

Lahko me dobite po sv. maši ali na telefon 031 689 970, če me ne dobite takoj, vas pokličem nazaj. Lahko 

napišete tudi SMS in vam odgovorim ali vas pokličem nazaj takoj, ko bo možno. 

 

          Matjaž Križnar, župnik 

 


