
 
Strojna – 2. nedelja med letom 

/15. januar 2023/ 
 

 
• Verouk je ta teden redno. 

 

• 17. januarja,  goduje sv. Anton, puščavnik, kateremu je posvečena naša podružnična 
cerkev. Slovesna sv. maša v čast sv. Antonu v torek ob 10.00 uri. Pred sv. mašo bomo z 
molitvijo rožnega venca prosili za božji blagoslov in varstvo. Vsi častilci sv. Antona 
vabljeni, k skupni molitvi in prošnji za zdravje. Stara in lepa navada je, da na čast sv. 
Antonu blagoslavljamo mesne izdelke, klobase, krače in druge mesne izdelke, tudi letos 
bomo to storili. Blagoslovili bomo tudi križev pot. Lepo vabljeni.  

 

• V sredo 18. januarja začenjamo z tednom molitve za edinost kristjanov. Letošnji 
naslov »NAUČITE SE DELATI DOBRO, SKRBITE ZA PRAVICO« (Mt 2,2) 

 

• V sobot 21.januarja goduje sv. Neža zavetnica cerkvice na Vrhah. . Sveta maša ob 15.00 
uri pri sv. Neži. Lepo vabljeni. 

 

• Od 21.1. 2022 do 26.1. 2023 v Sloveniji poteka Svetopisemski maraton pod geslom: »LE 
POGUM, VSTANI.« (Mr 10,49)  Gre za neprekinjeno branje Svetega pisma. Beseda 
"maraton" nakazuje, da gre za vztrajanje, saj ob Božji besedi bedimo teden dni, podnevi in 
ponoči, kakor nas vabi apostol Pavel: "Vztrajajte v molitvi, bedite v njej in se zahvaljujte". 
Naša tri župnije se bo bodo pridružile z mini maratonom, ki ga bomo izvedli  soboto, 
21.1., od 14.00-18.00 v cerkvi Ravne na Koroškem. Prebiranje Božje besede je hkrati 
molitev tistega, ki bere in tistega, ki posluša. Na mini maratonu lahko torej sodelujete kot 
bralci ali kot poslušalci. Kdor bi želel brati in se  daje na razpolago naj se oglasi v 
zakristiji. Nahranimo svojo dušo z Besedo, ki je živa in učinkovita in naredimo nekaj za 
širjene Božje besede pred nedeljo Svetega pisma. Lepo vabljeni! 

 

• Vsi, ki se nameravajo v tem letu poročiti, vabimo na pripravo za prejem zakramenta 
svetega zakona. Priprava bo potekala od 3. marca. do 5. marca. 2022 v Mežici in od 17. 
marca. do 19. marca. 2023 v Dravogradu. Obakrat se bo priprava začela ob 19.00 uri.  

 

 

 15.  JANUAR 

Nedelja 
2. nedelja med letom – nedelja 

verskega tiska 

Ob 11.00 uri: 
Za zdravje v družini Čas (2) 

 
 
 
 

22.  JANUAR 

Nedelja 
3. nedelja med letom – nedelja 

Boje besede 

Ob 11.00 uri: 
Za Luka Mavrela in za njegove 

pokojne sorodnike (5) 


