
  
 
 
 
 
 

 

    

Glasilo župnije sv. Benedikta v Stranjah  
 

  Št.: 12 Leto: XVII                                               Nedelja 6.6. 2021 

 

OBVESTILA 
  
MOLITEV V PRIPRAVI NA NOVO MAŠO // Ob petkih ob 18.00, to je eno 
uro pred sveto mašo, bomo v kapeli imeli molitveno uro za novomašnika. 
Vabljeni, da se združimo v molitvi. 
 
POSTAVLJANJE MLAJEV in ČIŠČENJE // V soboto, 19.6. ob 7.30 ste 
žene povabljene, da pridete in pomagate pri čiščenju cerkve. Pridite tudi 
možje, za delo na lestvi. Razdelili se boste v dve ekipi: ena bo odšla na 
Zakal, druga pa ostala v župnijski cerkvi. Možje ste povabljeni, da pridete 
in pokosite okolico cerkve. 
 

ROMANJE NA POSVEČENJE // Če le moremo se posvečenja 

udeležimo, saj je to nekaj najlepšega, kar kot kristjani lahko doživimo. 

Škoda bi bilo zamuditi tako lep in globok obred. Iz Stranj bo organiziran 

avtobusni prevoz v Ljubljano in nazaj. Zato se dogodka udeležimo skupaj, 

kot župnija. PRIJAVE NA SKUPNO ROMANJE Z AVTOBUSOM SO 

MOŽNE POD KOROM V KAPELI. Odhod avtobusa bo 29.6. ob 7.00 iz 

Stranj. 

 

MINISTRANTSKE VAJE // Fantje, pridite, tudi če do sedaj niste bili tako 

redni, ali če sploh niste bili, da se naučite in boste lahko sodelovali pri tem 

lepem dogodku. Prve vaje z druženjem bodo v soboto 12.6. ob 14h pri 

župnišču. Starši navdušite in povabite predvsem birmance. To bo ostalo v 

lepem spominu. 
 



Maše, ki so napisane kot druge, tretje… se oddajo naprej in jih opravijo drugi duhovniki 

 

 

Izdaja: Župnijski urad Stranje. Odgovarja: Luka Demšar, župr., Tel.: 051 209 328,  
email: zu.stranje@gmail.com TISK: Enzo grafika, Domžale 

7.6. pon 
 

Robert, opat 
 

19.00  ni maše 

8.6. tor Medard, škof 
19.00 

 

+Ivan in Frančiška Balantič in 
brat France 
+starši, brat in sestra Prodnik 
(AR) 

9.6. sre 
Primož in Felicijan, 

mučenca 
19.00 ni maše 

10.6. čet Bogumil, škof 19.00 ni maše 

11.6. pet SRCE JEZUSOVO 19.00 
+Darko Rozman, obl. 
+Marjan Spruk, obl. in 
Jerebič 

12.6. sob SRCE MARIJINO 19.00 ni maše 

 
13.6. 

 
ned 

11. NEDELJA MED 
LETOM 

7.00 
CERKEV 

 
za žive in umrle farane 
 

9.00 
KAPELA 

+Pintarjevi 

14.6. pon Valerij in Rufin, mučenca 19.00 ni maše 

15.6. tor Vid, mučenec 19.00 
+Vida Hrovat 
+Anton, obl. in Frančiška 
Šimenc (Zg. St. 53) 

16.6. sre Beno, škof 19.00 ni maše 

17.6. čet Albert, duhovnik 19.00 ni maše 

18.6. pet 
Marko in Marcelijan, 

mučenca 
19.00 

+Tomaž Kregar, obl., Marija 
in Anton Stražar 

19.6. sob Nazarij, škof 19.00 ni maše 

 
20.6. 

 
ned 

12. NEDELJA MED 
LETOM 

 

7.00 
CERKEV 

za žive in umrle farane 

9.00 
KAPELA 

+Janko Balantič, obl. 
Štefka in Marinka, obl., 
France, Franci in Janez 
Romšak in Klemenc 


