
GLAS JANEZA KRSTNIKA MIRNA IN  

OZNANILO ŽUPNIJE DOLE PRI LITIJI   - 

30. 4. 23  - 21. 5. 23 
BOGOSLUŽJE – udeležba, pogoji, … - lahko 

obiskujete bogoslužje, če ste zdravi; KER JE  

BOLEZEN še navzoča   – ČE SE NE 

POČUTITE DOBRO RAJE NE HODITE V 

MNOŽICO LJUDI!    

- razkuževanje pri vstopu in izstopu.  

PAZIMO NA RAZDALJO.    

- če kašljate ipd.  lahko nadenete masko   ; maska se priporoča  

kroničnim bolnikom – pljuč, srca in sladkorne. ; …  

- ŠMARNICE – MESEC MAJ SKUPAJ PREHODIMO Z MARIJO 

IN BL. ALOJZIJEM GROZDETOM 

Jaz sem otrok Marijin,  

Bog sam me je izbral, 

Devico najčistejšo 

za Mater mi je dal. 

 

Jaz sem otrok Marijin,  

je jasna moja pot, 

saj angeli nebeški 

me spremljajo povsod.  

 

Jaz sem otrok Marijin, 

potoček mi šumlja: 

“O, čuvaj cvet nedolžni”, 

veli mi šmarnica. 



Dragi farani obeh župnij, dragi obiskovalci naših župnij, ki berete ta 

sestavek. Prav vsi lepo vabljeni v letošnjem letu ponovno k šmarnicam. 

Kot običajno bodo na več mestih v župniji. Letos nas bo ob Mariji 

kraljici majnika spremljal tudi bl. Alojzij Grozde, saj vemo, da 

obhajamo t.i. Grozdetovo leto – spomin 100 letnice rojstva, 27. maja; 1. 

januarja pa smo že obhajali 80 letnico njegove mučeniške smrti. 

Šmarnice imajo naslov – VEČ KOT SPLETNI PRIJATELJ – Blaženi 

Alojzij Grozde – vzornik za naš čas.  

 

Priložnost za molitev in srečanje z Marijo in bl. Alojzijem ob šmarnicah 

bodo na naslednjih mestih:  

Župnija Mirna:  

- V župnijski cerkvi od ponedeljka do petka 

ob 18.40 – molitev, branje in litanije – sobota 

in nedelja med mašo.  

- Stan pri kapelici – ob 18h 

- Volčje njive pri kostanju – ob 19h 

- Ševnica pri družini Petje – ob 19.30 

Župnija Dole pri Litiji:  

- Župnijska cerkev – ob 17.30 (kadar je 

maša bo branje med mašo)  

- Prelesje v cerkvi ob 16.30 

- Preženjske njive pri kapelici ob 18h  

 

MAŠE, MOLITVE, SREČANJA, …    

Datum in 

dan    

Svetnik, praznik, 

nedelja    
Mašni nameni; bogoslužja in ostala 

srečanja    

30.  4.  – 

NEDELJA   

 4. VEL.  – 

DOBREGA  

PASTIRJA – 

svet. Molit. Dan 

za duh. Poklice   

7.00M: za farane in dobrotnike   

 8.30D: Vinko Brinovec, obl in pokojni iz 

družine Po namenu darovalca   

 9.45 Borje – v čast sv. Katarini 

Aleksandrijski – žegnanje   

11.00M: za zdravje   



1. 5. – pon.  SV. JOŽEF, del. 

Praz. ; začetek 

šmarnic  

9.00M: Jani, obl in Janez in Marija Gracar  

10.30D: Janez Sotlar, 30. dan  

2. 5. – tor.  Atanazij Veliki, 

šk.  

17.30D: za polje, primerno vreme, 

odvrnitev nesreč, zdravje pri ljudeh in 

živini ter blagoslov dela; žive in pokojne 

vaščane – Velika in Mala Goba, 

Preženjske njive, Ljubež  

19.00M: za polje, primerno vreme, 

odvrnitev nesreč, zdravje pri ljudeh in 

živini ter blagoslov dela; žive in pokojne 

vaščane – Gorenja vas in Zagorica  

3. 5. – sre.  Filip in Jakob, 

apostola  

19.00M: za polje, primerno vreme, 

odvrnitev nesreč, zdravje pri ljudeh in 

živini ter blagoslov dela; žive in pokojne 

vaščane – Brezovica  

4. 5. – čet.  Florijan, muč.; 

zavetnik gasilcev  

19.00M: za žive in pokojne gasilce in 

gasilke 

Cveto Klemenčič  

5. 5. – pet.  Angel, muč.; prvi 

petek 

17.30D: Jože Podlesnik (Ježevec)  

19.00M: Majda Gregorčič, obl;  Martin in 

Ana Novak  

6. 5. – sob.  Dominik Savio  17.30D – šmarnice in molitev  

19.30M: Anton Kirm, obl  

Janez Prijatelj  

7. 5. – ned.  5. 

VELIKONOČNA 

NEDELJA  

7.00M: za farane in dobrotnike  

8.30D: za žive in pokojne gasilce in 

gasilke 

Alojzij Štempihar in Ciril Lazar (žpk.), 

obl  

Anton, Mirko in starši Zavrl (Dole)  

10.30M: Anica Medved, 30. dan  

8. 5. – pon.  Bonifacij papež 19.00M: Marija Smolič (Sajenice)  

9. 5. – tor.  Pahomij, pušč.  19.00M: za srečno zadnjo uro (F.S)  

Za pokojno mamo Angelo (J.C)  



10. 5. – sre.  Job, svetopis. 

Mož 

19.00M: za polje, primerno vreme, 

odvrnitev nesreč, zdravje pri ljudeh in 

živini ter blagoslov dela; žive in pokojne 

vaščane – Selo, Kalce 

11. 5. – čet.  Mamert, šk.  19.00M: za polje, primerno vreme, 

odvrnitev nesreč, zdravje pri ljudeh in 

živini ter blagoslov dela; žive in pokojne 

vaščane – Sajenice  

12. 5. – pet.  Leopold Mandič, 

red. in Pankracij 

17.30D: Marija Sluga roj. Vresk  

19.00M: starši Martin in Antonija Kašič  

13. 5. – sob.  FATIMSKA 

MATI BOŽJA; 

Servacij, muč.   

9.00M: za polje, primerno vreme, 

odvrnitev nesreč, zdravje pri ljudeh in 

živini ter blagoslov dela; žive in pokojne 

vaščane – Gomila  

17.30D: za polje, primerno vreme, 

odvrnitev nesreč, zdravje pri ljudeh in 

živini ter blagoslov dela; žive in pokojne 

vaščane – Dole, Kal, Berinjek, Bistrica, 

Čeplje, Suhadole, Selce, Hude Ravne, 

Prevale, Slavina, Brdo  

19.30M: Rozi Jerič, obl  

Milka Drčar, obl, pokojne starše, brata in 

sestre 

14. 5. – 

nedelja  

6. 

VELIKONOČNA 

NEDELJA; 

Bonifacij, muč.  

7.00M: za farane in dobrotnike  

8.30D: Jernej in Milan Kotar, obl  

Pokojni Ramovš  

10.30M: Zlata Kašič, 30. dan in roj. dan  

15. 5. – pon.  Zofija, muč; 

izidor, kmet ;  

1. prošnji dan  

17.30D: za polje, primerno vreme, 

odvrnitev nesreč, zdravje pri ljudeh in 

živini ter blagoslov dela; žive in pokojne 

vaščane – Zagozd, Zavrh, Dobovica, 

Radgonica, Magolnik  

19.00M: za polje, primerno vreme, 

odvrnitev nesreč, zdravje pri ljudeh in 

živini ter blagoslov dela; žive in pokojne 

vaščane – Mirna in Zapuže  



16. 5. – tor.  Janez Nepomuk, 

muč. ; 2. prošnji 

dan  

17.30D: za polje, primerno vreme, 

odvrnitev nesreč, zdravje pri ljudeh in 

živini ter blagoslov dela; žive in pokojne 

vaščane – Spodnje in Gorenje Jelenje, 

Jelenska reber, Kraje  

19.00M: za polje, primerno vreme, 

odvrnitev nesreč, zdravje pri ljudeh in 

živini ter blagoslov dela; žive in pokojne 

vaščane – Trbinc  

17. 5. – sre.  Jošt, pušč. ; 3. 

prošnji dan  

17.30D: za polje, primerno vreme, 

odvrnitev nesreč, zdravje pri ljudeh in 

živini ter blagoslov dela; žive in pokojne 

vaščane – Prelesje, Dobje, Ježevec, 

Gradišče, Strmec, Javorje  

19.00M: za polje, primerno vreme, 

odvrnitev nesreč, zdravje pri ljudeh in 

živini ter blagoslov dela; žive in pokojne 

vaščane – Zabrdje in Grič  

18. 5. – čet.  GOSPODOV 

VNEBOHOD, 

slo. praznik; 40. 

dan po veliki noči 

9.00M: pokojni Jahič  

17.30D: Terezija Logar  

19.30M: pokojni Dim iz Brezovice in 

Kramar iz Zabrdja  

19. 5. – pet.  Urban, papež; 

začetek bink. 

Devetdn. v čast 

Svetemu Duhu  

17.30D: Lojzka Vidmar – ob r. d.  

19.00M: pokojni Žibert in Knez  

20. 5. – sob.  Bernardin, duh; 

teodor, šk.  

9.00M: Valči Dragan 

10.00M – prva spoved za 

prvoobhajance in starše ter sorodnike 

in sestanek  

17.30D: Sonja in Tone Lavrič ter pokojni 

Buršič  

19.30M: Ana Marija Kastelic  

Anton Bizjak – Mig.  



21. 5. – 

nedelja  

7. 

VELIKONOČNA 

NEDELJA  

7.00M: za farane in dobrotnike  

8.30D: Janez in Rozalija Zavrl, obl  

Anton Repovš, obl (Sedeže)  

10.30M: po namenu  

Kadar sta ob isti uri 2 ali 3 mašni nameni pomeni, da duhovnik, ki mašuje 

opravi enega; drugega in tretjega pa g. Štefan v Rimu; občasno še g. Stane 

na Madagaskarju!    

PRENOS MAŠ POTEKA NA INTERNETNI STRANI ŽUPNIJ!    

Za občasne težave pri prenosih se opravičujemo in prosimo za 

razumevanje!    

 DAROVI - Kadar ne pobiramo pušice oddajte vaš dar v nabiralnik 

ali košaro ob vhodu v cerkev. Hvala vsem, ki redno darujete.    

 PRI POGREBIH NA MIRNI in Dolah kadar ne pobiramo – ob 

vhodu na mizici je košara – tja darujte v spomin za pokojnega za 

cerkev. Hvala!    

  

Kdor bi nakazal dar na TRR so naslednji računi:    

 za župnijo MIRNA: Župnija Mirna, Pot na Laze 4, 

8233 Mirna račun NLB SI56 0297 1009 2566 828 in namen – 

dar cerkev     za župnijo Dole: Župnija Dole pri Litiji, 

Dole 9, 1273 Dole pri Litiji   03153–1000384305 SKB Banka – 

dar cerkev      za župnika osebno, za bero in za mašne 

darove: Robert Hladnik, Pot na Laze 4, 8233 Mirna; račun 

pri Nova KBM – SI 56 0434 3026 1768  965 – namen – dar 

maša ali dar župnik   

  

 OBVESTILA --- čiščenje cerkve in prispevki za rože - 

krašenje– Mirna –maj – okrog 12. maja -  Jamska in Sokolska   

- –  DAROVE ZA ROŽE NA DOLAH ODDAJTE 

MARIJI TEKAVEC ALI MILI KMETIČ. Hvala za vaš dar.  

1. maj – Prevale, Berinjek, Bistrica, Kal  

2. junij – Zagozd, Zavrh  

3. avgust – Sp. in Gor. Jelenje, Jelenjska reber  

4. september – Preženjske njive, Čeplje, Mala Goba   

5. oktober – Dobovica, Radgonica, Prelesje   



6. november – Suhadole, Selce, Slavina, Hude Ravne   

  

DEKANIJSKA PRIPRAVA ZA KRSTE – 18. maj v Trebnjem ob 

20.00: 15. junij v Šentrupertu ob 20.00; 14. september v Trebnjem ob 

20.00; 19. oktober v Šentrupertu ob 20.00; 16. november v Trebnjem ob 

19.00; V Šentrupertu je priprava na krst v župnišču, v Trebnjem pa v 

dvorani Kulturnega doma. Na pripravo lahko pridete že več mesecev 

pred krstom – tudi pred otrokovim rojstvom.  

  

KRSTNE NEDELJA MIRNA: 14. 5.; 11. 6. ; 9. 7.; 13. 8.; 17. 9.; 15. 

10. ; 26. 11.    

  

Prvo obhajilo: Prva sveta spoved za otroke in spoved za starše in 

sorodnike bo 20. maja ob 10.00. Po spovedi kratek sestanek za 

starše! Mirna – nedelja, 4. junija ob 10.30.  

Na Dolah bo obhajilo jeseni.  

Verouk – za nekatere razrede bodo samo še šmarnice. Dogovorimo 

se pri verouku.  

 

ČAS ZA BERO – prinesite v pisarno ali v kuverti v zakristijo oz. 

nabiralnik z imenom darovalca. Hvala.    

PROSIMO ZA DAROVE ZA ŽUPNIJO MIRNA – streha na 

učilnici! Prosimo za darove med 70 in 100E. Lani smo zbrali slabo 

polovico. Če še enkrat poskusimo bo uspelo! Hvala Vam že vnaprej!  

NA DOLAH BOMO OBNAVLJALI ŽUPNIJSKO CERKEV 

NAPREJ. Prosimo za darove za fasado.  

 

 Župniji Mirna in Dole pri Litiji; Pot na Laze 4, Mirna; žpk. 041 

751 513; odgovarja – Robert Hladnik, župnik    

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Molimo skupaj z bl. Alojzijem Grozdetom. Primer molitve rožnega venca v 

čast mučencu. Objavljamo za vse – posebej za bolnike in starejše!  



Grozdetov rožni venec 
Pri molitvi si za šteje pomagamo z rožnim venčkom. Začnemo kot običajno pri 

rožnem vencu. Pri desetkah nato namesto enega očenaša najprej molimo 

enkrat očenaš, zdravamarijo in slava očetu, namesto zdravih Marij pa 

desetkrat ponovimo vzklik: 'Razsvetli temine mojega srca – Jezus, Sonce 

mojega življenja'. Desetko sklenemo z molitvijo, kot je napisano spodaj.  

Molitev Rožnega venca začnemo tako, da se pokrižamo in ob tem izrečemo: 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.  

Zmolimo Apostolsko veroizpoved: 

Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v 

Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil 

spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem 

Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan 

od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta 

vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v 

Svetega Duha; sveto Katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje 

grehov; naše vstajenje in večno življenje. Amen. 

Zmolimo 5 desetk  

Oče naš, ….     Zdrava, Marija,        Slava Očetu .. . 

(voditelj) Razsvetli temine mojega srca – (vsi) Jezus, Sonce 

mojega življenja.   10x  

Vsemogočni večni Bog, blaženi Alojzij Grozde je v moči evharističnega 

Kruha svoje življenje spremenil v daritev. Njemu so svete skrivnosti 

dale moč v mučeništvu, nam pa naj naklonijo vztrajnost v življenjskih 

bojih. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen 

Za sklep molimo še za duše v vicah: 

Oče naš, ki si v nebesih, …  Zdrava, Marija, milosti polna, … Slava Očetu …  

Gospod daj jim večni pokoj …  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 


