
Kotlje – 4. velikonočna nedelja 
/30. april  2023/ 

 
 

 

• Verouk je ta teden v sredo, četrtek in petek.  
• ŠMARNIČNA POBOŽNOST ZA OTROKE, DRUŽINE in vse vernike bomo začeli v 

torek 2. maja ob 17.30. uri. Šmarnice bodo vsak dan med tednom ob 17.30 uri. Ob 
nedeljah bo šmarnična pobožnosti pri 09.00 sv. maši. Naslov letošnjih šmarnic je: »Več kot 
spletni prijatelj – blaženi ALOJZIJ GROZDE – vzornik za naš čas«. K šmarnični 
pobožnosti so vabljeni  vero učenci posebej letošnji prvoobhajanci. Ob pesmih in litanijah 
matere Božje bomo odpirali svoja srca nebeški Materi Mariji in po njej njenemu sinu Jezusu. 
Otroci bodo skozi mesec sestavili podobo bl. Alojzija  Grozdeta. Ob  koncu šmarnic bodo 
otroci, ki so redno prihajali k šmarnicam, prejeli nagrado.  Vabljeni! 

• V četrtek goduje sv. Florjan sv. maša ob 17.30. Pri sv. maši sodelujejo gasilci in gasilke. 
K sveti maši vabljeni ŽPS, ključarji, Karitas vsi verniki. Prosimo sv. Florjana naj nas 
varuje ognja in drugih naravnih nesreč ter večnega ognja. 

• V soboto, 6.5.2023 imajo srečanje starši letošnjih prvoobhajancev. Sv. maša ob 17.30 uri 
nato sestanek. Na srečanju se bomo dogovorili o bližnji pripravi na prvo sveto spoved in 
prvo sveto obhajilo. Vabljeni! 

• V soboto 13.5.2023 ob 09.30 uri bodo naši prvoobhajnci prejeli drugi zakrament, sv. spoved. 
Starši in prvoobhajanci lepo vabljeni, pridite.  

• V nedeljo, 7. maja, bo za našo župnijo praznik CELODNEVNEGA ČAŠČENJA 
NAJSVETEJŠEGA. Najsvetejše bo izpostavljeno od 07.00 do 11.00, ko bomo čaščenje 
zaključili z blagoslovom, nato sledi sv. maša. Vzemite si na ta dan čas in stopite v cerkev pred 
Najsvetejše ter v molitvi izročite božjemu varstvu svojo družino, našo župnijo in mariborsko 
nadškofijo. 

 
 30. april 

Nedelja 
4. velikonočna nedelja -  nedelja 

Dobrega Pastirja 

Ob 09:00 uri: 
Za Janeza in Marijo Grobelnik (60) 

Za Jakoba Kolmana (75) 

 4. MAJ 
Četrtek 

Sv. Florjan, mučenec 

Ob 17:30 uri: 
Na čast sv. Florjanu in za vse pokojne 

gasilce in gasilke (89) 
    

5.    MAJ 
Petek  

Sv. Juta, spokornica  

Ob 17:30 uri: 
Za Franca Magerja (30) 

Za Konrada in Marijo Skobir (84) 

 6.  MAJ 
 

    Sobota 
Sv. Dominik Savio, dijak 

Ob 17:30 uri: 
Za Milana Razgorška (215) 

 Za Andreja Mlakarja in Emila - obl (81) 

 
 
 
 

07. maj 

Nedelja 
5. velikonočna nedelja 

 

Ob 11:00 uri: 
Za Janeza Krivonoga (55) 

 Za ozdravitev družinskega debla (56) 
 Za Stanka Grosa (87) 


	Sv. Dominik Savio, dijak

