
          Ravne – 4. velikonočna nedelja 

/30. april 2023/ 
 
 

 
• Verouk   je ta teden v sredo, četrtek in petek.  

 
• ŠMARNIČNA POBOŽNOST ZA OTROKE, DRUŽINE in vse vernike bodo od 

ponedeljka do sobote ob 18.30 uri. Ob nedeljah bo šmarnična pobožnosti pri 10.00 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! 
 

• Vabimo Vas člani ŽPS, da se udeležite 3. seje Župnijskega pastoralnega sveta (ŽPS) naše 
župnije, ki bo v četrtek, dne 04. maja 2023, ob 19.30 uri oziroma po večerni sv. maši v 
Župnijskem domu. Vabila ste dobili po spletni pošti, lahko pa ga vzamete tudi v zakristiji. 
 

• V petek ob 15.15 uri ministrantske vaje, ministranti pridite.  

• V petek ob 16. 15 uri otroške pevske vaje, pridite.  
 

• Na prvi petek v mesecu obisk bolnikov po domovih. 
 

• Prihodnjo nedeljo je Florjanova nedelja – sv. Florjan zavetnik gasilcev. Pri 10.00 sv. maši 
sodelujejo gasilci in gasilke. 

 
• Prihodnjo nedeljo 07. 5. 2023 – srečanje za starše prvo obhajancev, pogovor o praznovanju 

prve sv. spovedi ter obhajila, ob 18.30 uri v cerkvi najprej šmarnična pobožnost, nato srečanje 
– starši pridite. 

 
• V petek, 12. maja, bo dan celodnevnega češčenja. Gre za priložnost, ko se v molitvi pred 

Najsvetejšim ustavimo z zahvaljevanjem za prejete darove. V lopi pred cerkvijo bo seznam, 
kamor zabeležite katero uro boste molili. 
 

• V mesecu maju cerkev krasita naselji JAVORNIK TER ČEČOVJE. 
 

• Z akcijo »zbiramo stari papir« nadaljujemo, naj bo to naš prispevek k ohranjanju božje 
narave! 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 30. april 

Nedelja 
4. velikonočna nedelja -  nedelja 

Dobrega Pastirja 
 

Ob 07:30 uri: za farane    
Ob 10:00 uri:  

Za Heleno Turjak  - osmina (238) 
Na Strojni ob 11.00 uri: 

Za Ivana Kotnika ter Valentina Štaudekerja -obl. 
(14) 

 1.   MAJ 
Ponedeljek 

Sv. Jožef delavec -  praznik dela  

Ob 18:30 uri:   
Na čast sv. Jožefu (210) 

 
 

 
 

2. MAJ 

Torek 
 

Sv. Atanazij Veliki, cerk. učitelj 

Ob 18:30 uri:   
Za Vinka in Pavlo Horvat (91) 

 
 

3.  MAJ 

Sreda 
 

Sv. Filip in Jakob, apostola  

Ob 18:30 uri:   
Za Milko Krušič (159) 

Za Valtera Valentana - osmina (241) 

 4. MAJ 
Četrtek 

Sv. Florjan, mučenec 

Ob 18:30 uri:   
Za nove duhovne poklice (183) 

    

5.    MAJ 
Petek  

Sv. Juta, spokornica  

Ob 18:30 uri:   
Za Vilka Voglarja (230) 

 6.  MAJ 
 

    Sobota 
Sv. Dominik Savio, dijak 

Ob 18:30 uri:   
Za Antona Štekla (34) 

 
 
 
 

07. maj 

Nedelja 
5. velikonočna nedelja 

 

Ob 07:30 uri: za farane    
Ob 10:00 uri:  

Za vse Makove (149) 
Na Strojni ob 08.00 uri: 

 


	Sv. Dominik Savio, dijak

