Strojna –

14. nedelja med letom
/04. julij 2021/

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI - Strojna
• K sveti maši vabljeni verniki, oziroma družine, ki so naročile sv. mašo za tisti dan.
• Strojna - pri sv. maši je lahko do 50 oseb, oziroma 10 (1 oseba ali 1 družina ali člani skupnega
gospodinjstva na 10 m2.)
• V ponedeljek 5.7.2021 ob 19.30 uri oziroma po večerni sv. maši imamo pripravo na sveti krst.

Kdor želi sv. krst za otroka v mesecu juliju in avgustu lepo vabljen na pripravo.

Naslednjo nedeljo, 11. julija, na Strojni sv. maša ob 11.00. uri odpade zaradi lepe nedelje, ki
jo bomo ob 10.00. uri obhajali pri koteljski podružnici sv. Mohorja in Fortunata na Šrotneku. Lepo
vabljeni.
• Iskrena zahvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi Lepe nedelje. Vsem, ki ste z veseljem prihajali
na pevske vaje, da bi tudi s petjem počastili farnega zavetnika sv. Urha. Vsem, ki ste darovali rože
ter z veliko ljubeznijo in požrtvovalnostjo pletli vence, da je župnijska cerkev sv. Urha na današnjo
lepo nedeljo tako lepo okrašena. Hvala za pomoč pri procesiji: nosilcem neba, zastav,
ministrantom, ključarjem, pevcem.
• Lep nedelja je praznik župnije, zato je prav, da se iskreno zahvalim vsem, ki skrbite za življenje
župnije: ključarjem za njihovo skrb; članom ŽPS, ministrantom, bralcem beril, mežnarju in
mežnarci, vsem, ki ste pomagali pri čiščenju in krašenju župnijske cerkve med letom in darovali
svoje cvetje, pevcem in pevkam za prepevanje ob nedeljah in praznikih, Niki in Lidiji za igranje
in spremljanje zbora, katehistinji Mariji Prikeržnik za vodenje pevskih vaj.
• Zahvala vsem, ki po svojih močeh pomagate in čutite odgovornost do župnije. Naj vašo
velikodušnost blagoslavlja dobri Bog in naj vas s svojo priprošnjo spremlja farni zavetnik sv. Urh.
•

• V soboto, 10. julija, romajo vse tri župnije Kotlje, Ravne in Strojna na Uršlo goro. Sv. maša
bo ob 11 uri. Lepo povabljeni.
• V nedeljo 11. julija, LEPA NEDELJA PRI Šmohorju, ob 10. sv. maša in procesija z
Najsvetejšim. VABLJENI!
• ORATORIJ za vse tri župnije bo potekal od 23. do 27. avgusta.

04. julij
Nedelja Sv. Urha

Ob 11.00 uri:
Na čast sv. Duhu za naše birmance

11. julij
15. nedelja med letom

Ob 11.00 uri:
Sv. maša odpade

18. julij
16. nedelja med letom

Ob 11.00 uri:
Za Luka Mavrela (31)

