
OZNANILA 
BELA - NEDELJA - USMILJENJA 

11. 4. 2021 
 

GODOVI:  

Ponedeljek (12. 4.): sv. Zenon Veronski, škof 

Torek (13. 4.): sv. Martin I., papež, mučenec; sv. Ida, redovnica 
Sreda (14. 4.): sv. Lambert, škof; sv. Lidvina, devica 
Četrtek (15. 4.): sv. Helena (Jelica), kneginja 
Petek (16. 4.): sv. Bernardka Lurška, devica, redovnica 
Sobota (17. 4.): sv. Simon Bersabejski, šk., muč.; Robert, opat; Rudolf, muč. 
Nedelja (18. 4.): 3. VELIKONOČNA NEDELJA – začetek tedna molitve za duhovne 
poklice.                                                                                                                         

 
 Danes je bela nedelja in nedelja Božjega usmiljenja. Višek Božje  
ljubezni do nas ljudi  je usmiljenje. Bog nam je v svojem usmiljenju poslal 

odrešenika  Jezusa Kristusa, ki je za nas trpel, umrl in vstal od mrtvih. V svojih 

zakramentih nam še vedno izkazuje svojo usmiljeno ljubezen. Posebej v 

zakramentu svete spovedi, obhajila, bolniškega maziljenja.  

 Prvoobhajanci: verouk bo v četrtek ob običajni uri. 

 Birmanci imate verouk v petek ob običajni uri. Z birmanci bomo morali 

pripraviti srečanje s škofom. To srečanje bo po ZOOMu na ravni dekanije 

Ljutomer v četrtek (22. 4.), sodelovati morajo tudi starši. Birmanci se predstavijo 

in postavijo g. škofu tudi eno vprašanje. 

 Iskrena hvala štirim gospem, ki so nam okrasile cerkev in Božji grob. 

 Iskrena hvala našim klenkarjem, ki so nam s svojo glasbo na naših cerkvenih 

zvonovih polepšali svete dneve: veliki četrtek, veliko soboto - vigilijo in veliko 

noč. Spominjali so nas na obrede v cerkvi. Kljub zapori in ukrepom, se je čutilo 

praznično razpoloženje. Stokrat jim Bog plačaj! Zahvala tudi mojim sobratom za 

somaševanje in prenos obredov na spletu. 

 Zahvala tudi g. Frančeku Rozmariču za igranje med svetimi obredi in družini 

Ivančič za petje pri mladinskem križevem potu in molitev pred Božjim grobom na 

veliko soboto. Kdor je hotel, je lahko prišel molit. 

 Vsem še enkrat želimo blagoslovljen velikonočni čas. Naj bo z vsemi vami 

Kristusov mir in veliko zaupanje v Božjo pomoč. 

 
 

 

 



SPORED SVETIH MAŠ 
BELA – NEDELJA USMILJENJA  

11. 4. 2021 
 

BELA NEDELJA 

USMILJENJA 

11. APRIL 

Stanislav, šk., muč. 

7.00 

 

9.30 

19.00 

+ Jožef Kuhar in ++ Kuharjevi  

za župljane  

+ Franc Jelen (dar družine Onišak) 

(v Marijanišču) + Boris Golavšek, greg. 

PONEDELJEK 

12. 

APRIL 

7.00 

 

(V cerkvi) + Martin Smodiš, obl. 

            + Polona Karaica 

            + Boris Golavšek, greg. 

TOREK 

13. 

APRIL 

7.30 

   

19.00 

(Marijanišče) + Boris Golavšek, greg. 

 

+ Ana Zorec (dar Mije Maučec)  

SREDA 

14.  

APRIL 

7.30 

19.00   

    

 

 (Marijanišče) + Boris Golavšek, greg. 

 + Alojzij Režonja in + David Horvat  

 za zdravje brata Ignaca 

 

ČETRTEK 

15.  

APRIL 

7.30    

19.00      

(Marijanišče) + Boris Golavšek, greg. 

+ Marija Makoter (dar družine Belec)  

+ Elizabeta Pozderec 
 

PETEK 

16.  

APRIL 

7.30 

 

19.00 

(Marijanišče) + Boris Golavšek, greg. 

 

+ Mirko Šrajner (dar Silva in Ane Štumpf) 

SOBOTA 

17.  

APRIL 

  7.30 

19.00 

 

(Marijanišče) + Boris Golavšek, greg. 

+ Berta Božič, obl. in + Mirko 

+ mama Štefanija Jerič, obl. in oče Andrej  

3. VELIKONOČNA 

NEDELJA 

18. APRIL 

Evzebij, škof 

7.00 

9.30 

 

19.00 

za župljane 

+ Alojz Prelog in dvojni starši 
 

(v Marijanišču) + Boris Golavšek, greg. 

 

 
 

 
 

 


