
                  Ravne – 14. nedelja med letom 

                                  /04. julij 2021/ 

 
 

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI - Ravne 
• K sveti maši vabljeni verniki, oziroma družine, ki so naročile sv. 

mašo za tisti dan. 
• Ravne – Pri sv. maši je lahko 50  oseb, oziroma 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. 

 
• 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.  Zato v nedeljo ob 10.00 uri sv. maša odpade, 
lepo vabljeni k Šmohorju.  

 
• Julija in avgusta nedeljske večerne maše odpadejo.  

 

• V sredo, 21. julija, bo romanje članov in članic Karitas Ravne ter starostnikov 
na Brezje. Prijavite se v župnijski pisarni na Ravnah.  

• V sredo, 11. avgusta, bo romanje molitvene skupine Ravne na Zaplaz na 
dolenjsko. Prijavite se v župnijski pisarni na Ravnah.  

 
• V mesecu juliju prosimo  iz naselja DOBRIJE, SP. TOLSTI VRH IN 

SELOVEC, da z domačim cvetje okrasijo našo župnijsko cerkev. 
 
• ORATORIJ za vse tri župnije bo potekal od 23. do 27. avgusta.  
• Z akcijo »zbiramo stari papir« nadaljujemo, naj bo to naš prispevek k 

ohranjanju božje narave. 



 
  
  

 

 
  

04. julij 
 
 
 
 

 
 

14. nedelja med letom 

Ob 07.30 uri: 
Za farane 

Ob 10.00 uri: 
Po namenu (60)  

Za Šlojf Jeromel Marijo in sorodnike (416) 
Ob 19.00. Uri: Nedeljske večerne maše 

med počitnicami odpadejo 
 

 

5.  JULIJ 

 

Ponedeljek 
 

Sv. Ciril in Metod, slov. apostola  

Ob 19.00 uri:  
Na čast sv. Jožefu (407) 

 
 

6.   JULIJ 
 

Torek 
Sv. Marija Goreti, mučenka  

Ob 19.00 uri:  
Na čast Jezusovemu in Marijinemu srcu 

(408) 

 
 

7.   JULIJ 
 

Sreda 
Sv. Vilibald, škof 

Ob 07.30 uri:  
Za zdravje (409) 

 Marijo in Jožefa Škof (413) 

 
 
 

8.  JULIJ 
 

     Četrtek 
Sv. Hadrijan III, papež 

Ob 19.00 uri:  
Na čast sv. Mihaelu nadangelu (410) 

 9.  JULIJ 
 

Petek 
Sv. Atanalija, mučenka 

Ob 19.00 uri:  
Za Ivana Mihelič (252) 

 Za Franca Adam in vse Munkove (405) 

 10.     JULIJ 
Sobota 

Sv. Amalija, redovnica  

Ob 19.00 uri:  
Za Davorina Jeseneka in + sorodnike (392) 

Za Marijo Tratenšek - osmina (414) 

  

11. julij 
 
 
 
 

 
 

15. nedelja med letom 

Ob 07.30 uri: 
Za farane 

Ob 10.00 uri: sv. maša odpade 
Ob 19.00. Uri: Nedeljske večerne maše 

med počitnicami odpadejo 
Na Strojni ob 11.00 uri sv. maša odpade 
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