
.
 

18.30
sv. Martin

 
 

18.30
sv. Martin

 
 

ponedeljek
9. avgust

sv. Edith Stein,
mučenka

torek
10. avgust

sv. Lovrenc, 
mučenec

 

 
19.00

sv. Marija
za srečen porod

 MOLITEV K BLAŽENEMU SLOMŠKU
+  družine Košir
+ Mate Lučič

19.00
sv. Marija

za zdravje v družini, + starši  in
Roman Podjed

+ Erika Rajh

18.40
sv. Marija

VEČERNICE

10.30
sv. Marija

nedelja
15. avgust

 
MARIJINO

VNEBOVZETJE

+ Ivanka , Edi rodbina Golouh,  
   Jamšek
+ Peter Vozelj
+ Marija Medvešek, Marija Sušnik
+ Franc Gabrijel
+ Marija Šoba

petek
13. avgust

 

8.00
sv. Martin

+ Marija Kutnjak

sobota
14. avgust

sv. Maksimilijan
Kolbe

20.00
sv. Martin

živi in + družine Pešl
+ Jožef Falant - 30. dan
+ Milena Dobnik

 

Sveta bogoslužja obhajamo  ob upoštevanju navodila NIJZ,
varnostni razdalji, nosimo maske in pazimo na dovoljeno
število vernikov v cerkvi.

Avgustu na pot
 

Stopamo v drugi počitniški mesec, ki ga posebej zaznamuje
Marijino Vnebovzetje, ki je praznik upanja, saj nam govori, da je
ena izmed nas ljudi - Marija, dosegla polnost življenja, ki ga
kristjani vidimo v večnosti. Marijino poveličanje je svojevrstni
poklon krščanstva ženi, saj je Bog prav Marijo, mater in ženo prvo
na najodličnejši način poveličal v nebesih. S praznovanjem želi
katoliška Cerkev poudariti tudi dostojanstvo in visoko poklicanost
vsake žene. Praznovanje nas tudi spominja, da sta v našem
življenju pomembni tako materialna kot duhovna komponenta,
tako večno kot zemeljsko in da se oba prepletata. Delo za
duhovno ne pomeni zanemarjanje materialnega. Po krščanski
tradiciji velja prav nasprotno: ko se trudimo za zemeljski
napredek, si s tem že pripravljamo večno bivanje. Današnji
praznik v nas poglablja to upanje, saj pred nas postavlja primer
nekoga, ki mu je to na odlični način uspelo: Jezusovo mater
Marijo.Praznovanje Marijinega vnebovzetja nas želi spomniti tudi
na to, da sta v življenju pomembni tako materialna kot duhovna
sestavina, tako zemeljsko kot večno. Krščansko versko izročilo uči,
da si s prizadevanjem za zemeljski napredek posameznik
pripravlja večno bivanje. Marijino vnebovzetje v vernikih poglablja
upanje, da je z življenjem po Marijinem vzoru želeni cilj bivanja pri
Bogu dosegljiv za vsakega vernika.
Na prazničen dan se boste mnogi podali na romarske poti
in obiskali Marijina svetišča. V Trbovljah, bomo praznovali
že na predvečer praznika ob 20. uri, ko bo sveta maša in
procesija z lučkami ob petih litanijah Matere Božje. Na
sam praznik, pa bo osrednja sv.maša v Marijini cerkvi in
sicer ob 10.30 uri, ki jo bo vodil g. Jani Tušak, župnik iz
Zagorja. Pri sv. maši bo blagoslov cvetja in zdravilnih zelišč.

 
 

Ob nedelji sv. Krištofa ste za misijonarje in njihova vozila
darovali 1.040 eur, kar je bilo poslano na misijonsko središče

Slovenije, kjer se za vaše darove iskreno zahvaljujejo.
 

Svete maše se obhajajo 
po naslednjih namenih:

ponedeljek
2. avgust

 

torek
3. avgust

 

 
19.00
sv. Križ

za  duhovne poklice

 + Jože  Ferlič
 + Ivan Gričar - 8. dan

19.00
sv. Marija

+  družin Grabnar, Šmid
+ Mira Iglič - obl., + druž. Iglič, Frigel

petek
6. avgust
Jezusova

spremenitev na gori

8.00
sv. Martin

Bogu v zahvalo

18.40
sv. Marija

VEČERNICE

sobota
7. avgust

19.00
sv. Martin

+ Ivan Trbovc
+ Kristjan, Ivan Marodi
+ Anton Paveljšek - obl.

četrtek
5. avgust

Marija
Snežna

 
 

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM

19.00
sv. Martin

+  Jožef Koznik
+  Ana Kokove

8.00
sv. Marija

nedelja
8. avgust 

19. nedelja 
med letom

živi in + farani
+ Drago Zadravec
+ Hedvika Hribšek

četrtek
12. avgust

 
 
 

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM

19.00
sv. Martin

+ Ana Brečko
+ Lucija Katič
+ Franc Skerbinek - 30. dan

ponedeljek
16. avgust

sv. Rok
Rokovo žegnanje

 

 
10.00

sv.  Katarina

+ Marica Košalin
+ Darko,  Pavel Merzelj
+ Angela Cencelj - obl.
+ Rajko Bizjak - obl.

četrtek
19. avgust

 
 

19.00
sv. Katarina

+ Avgust Babič- obl., Mišo, Anica Špik,   
   Mari Granda
+ Marija Mikulec
+ Jože Falant

torek
17. avgust

 
19.00

sv. Marija
+ Amalija Dobršek

18.40
sv. Marija

VEČERNICE

Ob godu sv. Roka se vsako leto zberemo pri sv. Katarini, kjer je
njegov stranski oltar. Tudi letos se je tam se kako priporočljivo

ustaviti in se priporočiti temu svetniku, zavetniku zoper nalezljive
bolezni. Sv. maša bo na njegov god ob 10. uri. Lepo povabljeni. 



Župnija Trbovlje

 Kraljica v nebesa vzeta -

  prosi  za nas!

ponedeljek
23. avgust

sv. Roza iz Lime
 
 

18.30
sv. Martin

 
 

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali
tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh

pa se spomnimo pri daritvi.  Sv. maše lahko naročite v zakristiji po
bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v

župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim
namenom v poštni nabiralnik.  Bog povrni za vaše namene.

Župnijsko glasilo župnij sv.Martin in sv.Marija Trbovlje

 

MARTINOV
LISTS svetimi opravili so bili pokopani:

Župnija Trbovlje, 
Trg Franca Fakina 31, 

1420 Trbovlje.
 

 e -naslov: zupnijatrbovlje@gmail.com; 
spl. stran: www.zupnija-trbovlje-martin.rkc.si

žpk Tomaž Šojč, tel.: 041 298 385
Uradne ure v župnijski pisarni: običajno ob ponedeljkih 

 med  10. in 12. uro. 
Izdaja: Župnijski urad Trbovlje

Uredil: Tomaž Šojč

Župnija sv. Martina Trbovlje

+ mama Zefa, sorodniki Novak, 
    Roter
+ Jože Lapornik

+ Francka Šurk - 1. obl.

19.00
sv. Martin

sreda
25. avgust

 
 

8.00
sv. Martin

19.00
sv. Marija

nedelja
22. avgust
21. ned. 

med letom
 

sobota
28. avgust

sv. Avguštin

Bogu v zahvalo in za zdravje
(Jager)

nedelja
29. avgust

22. nedelja 
med letom

živi in + farani
+ Ivan, sor. Zakonjšek, Kovčan

8.00
sv. Marija

18.40
sv. Marija

torek
24.  avgust
sv. Jernej
apostol

VEČERNICE

19.00
sv. Marija

za zdravje sina
+ Ivan Gričar - 30. dan

živi in + farani
+ družine Poplašen, Dražetič

8.00
sv. Marija

četrtek
26. avgust

 
 

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM

19.00
sv. Martin

+  Olga Hočevar -obl., Karel, Karli
in Anica
+ starši Zelenšek

+ Jože Falant, Knezdol 34, 
+ Franc Skerbinek, Prapreče del 10b,
+ Cveto Bevc, Savinjska cesta 1,
+ Ivan Gričar, Retje 10a, 
+ Charlotte Giesinger. 

Gospod, daj jim  večni mir in pokoj in večna luč naj jim  sveti.
Naj počivajo v miru.

Amen.

18.nedelja med letom , 1.avgust 2021                       št. 440

Priprava staršev in botrov na krst
 

Za lažjo uskladitev terminov, sporočam, da so priprave staršev in
botrov na krst vsak drugi četrtek v mesecu, tako v avgustu – 5. 8., v
septembru - 9.9. ob 18.uri. Starši in botri naj prijavijo svojo udeležbo
preko el.pošte ali po telefonu, kjer se dogovorimo tudi za datum sv.

krsta.  

petek
20. avgust

 

8.00
sv. Martin

+ Erika Rajh
+ Alojz- Slavko Janežič

sobota
21. avgust

 

19.00
sv. Martin

+ Bernard Kovačič
+ družin Guna, Kamnikar, Dolžan, 
   Smodiš in + Matjaž

10.00
sv. Martin

+ Janez Kovač -obl. in za zdravje
+ Rajko Rajšek

http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?x1=504359&y1=113111&zoom=2344&q=Trg%20Franca%20Fakina%2031%2C%20Trbovlje
http://www.zupnija-trbovlje-martin.rkc.si/

