
OZNANILA 
2. NEDELJA MED LETOM 

17. 1. 2021 
 

GODOVI:  

Ponedeljek (18. 1.): sv. Marjeta Ogrska, redovnica; sv. Priscila, mučenka 
Torek (19. 1.): sv. Makarij, opat; sv. Suzana, mučenka 
Sreda (20. 1.): sv. Fabijan in Sebastijan (Boštjan), mučencka 
Četrtek (21. 1.): sv. Neža (Agnes, Janja), mučenka 

Petek (22. 1.): sv. Vincencij, diakon, mučenec; bl Lavra Vicunja, devica 
Sobota (23. 1.): sv. Henrik, duhovnik; sv. Pavel Korejski, mučenec 

  Nedelja (24.1.) 3. NEDELJA MED LETOM, SVETOPISEMSKA NEDELJA; Goduje sv. 
Frančišek Saleški, škof, cerkveni učitelj 

 Danes ekumenska nedelja  Jutri se začne molitveni teden za edinost kristjanov. Pri 
vsaki maši bomo prebrali kakšno misel, predvsem pa bomo molili za edinost. V četrtek, 
21. 1., ob 17.00 - bomo imeli molitveno uro za edinost med kristjani. 
 Darove za trikraljevsko akcijo še vedno lahko oddate v župnišču, ki jih bo  posredovalo 
Misijonskemu središču. Bog povrni za vsak vaš dar. 
 Svetopisemski maraton od 23. do 29. 1. 2021. Vsak dan branje sv. pisma po družinah. 
 Včeraj smo pokopali g. Alojzija Režonjo, 26. 1., ob 12.00,pa bo pogreb Vladimirja 
Babiča, mlinarja. Oba priporočam v molitev. 

 Navodila za obhajanje svetih maš v  mariborski metropoliji. 

V skladu s sklepom Slovenske škofovske konference, ki je bil sprejet na seji Stalnega sveta SŠK 18. 

decembra 2020 in se glasi: »Škofje so sklenili, da bodo pri ponovni uvedbi bogoslužja upoštevali 

epidemiološko stanje v posameznih statističnih regijah«, smo se na zadnji dan leta, 31. 12. 2020, 

sestali vsi trije odgovorni za posamezne škofije mariborske metropolije, pregledali situacijo in se na 

temelju tega  odločili: 

1. S ponedeljkom, 4. 1. 2021, ponovno uvajamo bogoslužja  po cerkvah škofij mariborske 

metropolije, upoštevajoč navodila, ki smo jih škofje sprejeli 18.12. 2020 (navodila v točki 6.). 

2. Duhovnike naprošamo, da v cerkvah označijo prostore, ki jih lahko zasedejo verniki oziroma 

družine. Prav tako naj prilagodilo urnike svetih maš tako, da se bodo lahko verniki razporedili. Na 

dan Svetih treh kraljev lahko vsak duhovnik daruje štiri svete maše.  

3. Duhovnikom svetujemo, da upoštevajo epidemiološko sliko v svojem kraju. Tam, kjer je ta slika 

še vedno slaba ali pa je svetišče premajhno, se priporoča, da duhovniki svete maše ob praznikih in 

nedeljah obhajajo samo ob prisotnosti najožjih bogoslužnih sodelavcev, ali tistih, ki so naročili sveto 

mašo. Ostali verniki pa naj sveto mašo spremljajo preko spleta ali drugih elektronskih medijev. Tam, 

kjer zaradi slabe epidemiološke slike duhovniki še zmeraj ne morejo obhajati svete maše z verniki, 

naj duhovniki poskrbijo, da bodo verniki lahko prejeli sveto obhajilo izven svete maše.  

4. Pri sveti maši, ki jo duhovnik obhaja sam in jo prenaša preko medijev, lahko sodelujeta organist in 

tudi solist. Pri svetih mašah z verniki pa je lahko samo instrumentalna glasba.  

5. Priporočamo, da si duhovniki priskrbijo pomočnike, ki bodo pomagali pri upoštevanju navodil in 

pomagali vernikom, da bodo našli prostor v cerkvi. 

6. Pri bogoslužjih naj se tudi upoštevajo navodila SŠK z dne 18. 12. 2020 

 

 



SPORED SVETIH MAŠ 
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2. NEDELJA 

MED LETOM 

17. JANUAR 

Anton (Zvonko) 

puščsvnik 

7.00 

9.30 

    

17.30 

 

Za župljane 

+ Đuro Horvat, greg. 

 

(v Marijanišču)  Po namenu darovalca 

PONEDELJEK 

18. 

JANUAR 

7.30 + Đuro Horvat, greg. 

Po namenu darovalca 

TOREK 

19. 

JANUAR 

  7.30 

17.30 

+ Đuro Horvat, greg. 

+ Milan Seršen (dar družine Slavka Petovar) 

+ Martin Pozderec (dar Marija Zver z družino) 

SREDA 

20.  

JANUAR 

  7.30 

 

17.30 

+ Đuro Horvat, greg. 

 

+ Ivan Ivančič, obl. 
 

ČETRTEK 

21. 

JANUAR 

  7.30 

17.00 

17.30 

+ Đuro Horvat, greg. 

Molitvena ura za edinost kristjanov 

+ Dušan Verbajnšak, 40. obl. 
 

PETEK 

22. 

JANUAR 

  7.30 

17.30 

+ Đuro Horvat, greg. 

+ Janja Prelog, obl. 

Po namenu darovalca (D. H.) 

SOBOTA 

23. 

JANUAR 

  7.30 

     17.30 

+ Đuro Horvat, greg. 

+ Alojzij Režonja, 7. dan (dar gospe Ivane Belovič) 

Jožef Štumpf 

3. NEDELJA 

MED LETOM 

Svetopisemska 

24. JANUAR 

Frančišek Saleški, škof 

      7.00 

      9.30 

     

 

17.30 

Za župljane 

+ Alojz Prelog 

+ Frančiška Osterc, obl.  
 

(v Marijanišču) + Đuro Horvat, greg.  

 

 
 

 
 


