
ponedeljek
13. december

 
sv. Lucija, 

devica in mučenka
 
 

+  Alojz Salmič, Slavi Grošelj, starši
Obrez

8.00
sv. Martin

 
 

Vlada RS je dne 16. septembra 2021 sporočila svoj odlok o
izpolnjevanju PCT pogoja za področje opravljanja verske
dejavnosti, ki je začel veljati 18. septembra 2021, v katerem je
določeno, da je izvajanje verskih obredov dovoljeno ob
izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Za vse,
ki so starejši od 6 let, je obvezna uporaba zaščitnih mask
znotraj cerkva; zunaj je obvezna zgolj, če ni mogoče zagotoviti
1,5 metra medsebojne razdalje. Še vedno je obvezno
razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v
katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.
Vedno, ko se udeležite bogoslužja imejte s seboj osebni
dokument in potrdilo PCT!

Svete maše se obhajajo po
naslednjih namenih:

Obisk bolnikov
V tem tednu bom obiskoval naše bolnike po domovih. Vse, ki si želijo
obiska prosim, da me kontaktirate za prijavo in določitev termina
obiska. 

Spovedni dan 
Spovedni dan in adventno spovedovanje bo za našo župnijo v
soboto, 18. decembra, od 15.30 ure dalje pri sv. Mariji. Vsi, ki
boste prišli k sveti spovedi se obvezno prijavite, da dobite svoj osebni
termin.

 
 
 
.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

petek
17. december

BOŽIČNA 
DEVETDNEVNICA

 
 
 

V zadnjem adventnem tednu bodo
svete maše tudi v zorničnem času, torej
tudi zjutraj. Lepo dobrodošli. Naj bo to
liturgično dogajanje lep uvod v
prazničen čas. Ob božičnem prazniku
bo red sv. maš nekoliko spremenjen,
saj bo po letih, ko smo imeli na voljo
pomoč drugih duhovnikov, to pot
drugače. Na god sv. Štefana, bo pri sv.
mašah blagoslov soli in vode. Pri sv.
Katarini pa  po maši, ki bo ob 10.uri,
tudi  blagoslov konj. 

 
  

sv. Štefan, prvi mučenec

torek
21. december

 
BOŽIČNA 

DEVETDNEVNICA
 

sreda
22. december

BOŽIČNA 
DEVETDNEVNICA

petek
24. december
SVETI VEČER

 
18.00

sv. Marija Bogu v zahvalo (Željko)
+ Ana Stanko in + Štefan

21.00
sv.  KRIŽ

+ Ivan Gričar

17.40
sv. Marija

18.00
sv. Marija

petek
24. december

BOŽ.DEVETDNEVNI..

+ Dušan Petan - obl. in + starši
+ Joža Forte

8.00
sv. Martinčetrtek

16. december

BOŽIČNA 
DEVETDNEVNICA

torek
14. december

 
sv. Janez od Križa

 
 

18.00
sv.

Katarina

ZAČETEK BOŽ. DEVETDNEVNICE

+ Marica Košalin

VEČERNICE

18.00
sv. Marija

za duhovne poklice
+  Lucija Katič

za uspešno operacijo

za zdravje
+ duh. Vilijem Pangerl - obl.18.00

sv. Marija

17.40
sv. Marija

18.00
sv. Marija

Božična noč in Jezusovo rojstvo naj
bo kot mehko ležišče, kamor kot

utrujeni popotniki lezimo. 
Naj nas Božje dete z davno radostjo

poveže.
                        Vaš dušni pastir

VEČERNICE

v čast sv. Jožefu za druž. Beljo
+ Ivan Gričar (r.d. v večnosti)

+ Marijan Šinkovec, st. in sor.

8.00
sv. Martin

nedelja
19. december

 
BOŽIČNA 

DEVETDNEVNICA
4. ADVENTNA

NEDELJA

8.00
sv. Marija v zah. sv. Jožefu za usl. prošnje

+ st. in sor. druž. Kovačec, Mikulec
+ st. Rozalija, Filip Skale

10.00
sv. Martin

sobota
18. december

 
BOŽIČNA 

DEVETDNEVNICA
 

+  druž. Hribovšek in Pečjak
+ Jožef, Ljudmila Špajzer - 30. dan
+ Miha, Milka Skrinar in starši

18.00
sv. Martin

SPREJEM LUČI MIRU IZ BETLEHEMA

živi in + farani in dobrotniki
+  Vesna, Jože Berakovič, st. Razdrh
+ starši in v zahvalo

ponedeljek
20. december

BOŽIČNA 
DEVETDNEVNICA

8.00
sv. Martin

+ Jožef Koznik

+ Franc Steban

+ iz družine Vrtačnik
+ Anica, starši Bizjak

četrtek
23. december

 
BOŽIČNA 

DEVETDNEVNICA
 

17.30
sv. Martin

18.00
sv. Martin

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM

8.00
sv. Marija

za zdravje (Kovačič)

+ Jože, sor. in druž. Rozina, Brlec

sobota
25. december

 
BOŽIČ

 

10.30
sv. Katarina

18.00
sv. Marija

24.00
sv. Martin

+ sorodniki Hribšek, Bevc
+ Jožefa, Frančišek Trotovšek

živi in + farani in dobrotniki

po namenu (Tahirovič)

+  duhovnik  Franc Rataj - 30. dan
+ Erika Rajh - obl.
+ Srečko Perko

Obisk kolednikov

NAŠI KOLEDNIKI VAS BODO Z
VESELJEM OBISKALI v času med
28. in 30. decembrom v pop.
času. Več informacij vam sporoči
g. Miha Hild



živi in + farani

Župnija Trbovlje

Župnija sv. Martina Trbovlje

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

S svetimi opravili so bili pokopani:

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

Amen.

3. adventna nedelja , 12.december 2021                    št. 451  

Na voljo so koledarji: Marijanski koledar (2,50€), listni
koledar Družine (0,70€), Družinska pratika (6,50€).
Vse  lahko dobite PO maši v zakristiji pri sv. Martinu. Pri
sv. Mariji pa se obrnite na gospo Vido Habjan.

.10.00
sv. Marija

sobota
1. januar

2022
Marija, sv. Božja

Mati

18.00
sv. Martin

17.00
sv. Martin

petek
31. december
SILVESTROVO

 
 

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

+ Jožef, Ljudmila Špajzer, Gabrsko 54,

+ Alojz Škof, Novi dom 11 a.

Župnijsko glasilo župnij sv.Martin in sv.Marija Trbovlje

MARTINOV
LIST

nedelja
26. december

 
sv. Štefan,

prvi mučenec
 

+ Silvo Jordan- obl. in starši
+ Štefan, Justina, Grešak in sor.

8.00
sv.  Marija

za žive in + farane

2 +  Jožeta Laznik, druž. Cestnik in
za zdravje

10.00
sv. Katarina

+ Blaž Žnideršič

četrtek
30. december

17.30
sv. Martin

18.00
sv. Martin

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM

živi in + sorodniki Katič

ZAHVALNA MAŠA OB SKLEPU
LETA

+ Silvester Garbas

za mir in za zdravje

nedelja
2. januar

 
2. nedelja po

Božiču + Bogu v zahvalo in za zdravje

8.00
sv.  Marija

+ Roman Ferlič, starši, bratje,
sestre

10.00
sv. Martin

" Marija, reci Jezusu,
naj vsemu svetu da miru,
ga varuje prevar in zmot,
in mu v nebesa kaže pot.".

(G. Mali, zbirka Zbrane pesmi.)
 

 Naj bo blagoslovljeno leto Gospodovo 2022!


