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17. NEDELJA – KRIŠTOFOVA, 26. 7. 2020 

 

GODOVI 
Ponedeljek: Gorazd, Kliment in drugi uč. sv. Cirila in Mrtoda 
Torek: ViktorI., papež   
Sreda: Marta, Lazarjeva sestra   
Četrtek: Peter Krizolog, škof in cerk. učitelj  
Petek: Ignacij Lojolski, duhovnik, ustanovitelj jezuitov 
Sobota: Afonz Liguorij, škof in cerkveni učitelj  
NEDELJA: 18. NEDELJA MED LETOM  
 

SVETE MAŠE  
Ponedeljek (27.7.) ob   7h:  Po namenu    
Torek  ob   7h:  Po namenu 
Sreda  ob   7h:  Po namenu  
Četrtek  ob 19h:  Pokojni Demšar, Krnice 
            Molitev pred Najsvetejšim 
Petek  ob 19h:  Danica Demšar in pok. Lomarjevi  
Sobota               Maša drugje  
NEDELJA (2.8.)  ob 10h:  Po namenu maševalca  
 

• Današnja nedelja je Krištofova. Blagoslovili bomo prevozna sredstva in v 
zahvalo za srečno prevožene kilometre darovali za misijonska vozila naših 
misijonarjev. 

• Novi razporedi bralcev in molilcev pred sv. mašo, pa tudi molivcev Živega 
rožnega venca (ŽRV) so na razpolago in jih vzemite. 

Obvestilo za javnost: Nova navodila slovenskih škofov v slovenskih 
cerkvah v času krepitve epidemije COVID-19 (stanje 21. julij 2020) 

1. Pred nedeljskimi in prazničnimi svetimi mašami verniki ob vstopu v cerkev v 
poseben nabiralnik (škatlo ipd.) oddajo list s svojo telefonsko številko (brez 
imena in naslova). Ob vhodu naj bo napis: »Spoštovani verniki, prosimo vas, 
da v skladu z uredbo vlade z dne 8. julija 2020 oddate listek s svojo 
telefonsko številko (brez imena in naslova), ki jo bomo hranili 30 dni ter jo 
v primeru epidemije oddali pristojnim državnim ustanovam, da vas 
kontaktirajo.« Župnik oziroma duhovnik po vsaki sveti maši listke s 
telefonskimi številkami zalepi v posebno mapo oziroma vloži v kuverto, na njej 
označi dan, datum in uro svete maše ter jo hrani 30 dni. Po tem obdobju 
kuverto z listki uniči. V primeru, da je bila pri sveti maši navzoča oseba, 
okužena s koronavirusom, župnik na zahtevo pristojne državne ustanove 
(inšpektorata, policije, NIJZ) posreduje telefonske številke udeležencev pri 
določeni sveti maši. Župnik oziroma duhovnik o posredovanju podatkov obvesti 
SŠK (info@rkc.si). V primeru delavniških svetih maš oddaja telefonske številke 
ni obvezna, saj duhovnik običajno pozna vernike. 
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2. Pogostitve in posebni programi druženja po svetih mašah do   nadaljnjega niso 
dovoljeni. 

• Strožja navodila v času krepitve  epidemije si preberite pred cerkvijo. 

• Prihodnjo nedeljo bo maševal eden od duhovnikov iz Gorenje vasi. Odslej 
bodo namreč v Gorenji vasi trije duhovniki, ki bodo upravljali štiri župnije, poleg 
domače tudi Staro in Novo Oselico in pa Leskovico. Nedeljska maša bo 
verjetno tudi naprej ob 10. uri, glede maš med tednom pa se bo novi župnik 
dogovoril z župnijskim svetom. Jaz bom tukaj maševal še do petka, potem pa v 
Stari Loki in (verjetno) pri Svetem Lenartu, ki bo v so-upravi. Tudi v Stari Loki 
bova namreč poleg novega župnika tudi dva duhovna pomočnika, kot v Gorenji 
vasi.  

 
Bog povrni in hvala vsem,  ki ste moje delo v teh desetih letih 
spremljal i z naklonjenostjo in mi tako ali drugače stali ob strani. 
Vi, ki vztrajate v veri pripadate t ist i  molčeči manjšini,  ki drži 
pokonci župnijo in župnika. Vztrajajte še naprej in stojt e ob strani 
tudi mojim naslednikom. Naj vas Gospod blagoslavl ja z duhovnim 
in telesnim zdravjem. 

župnik Jože 
 


