
Župnija Sv. Ožbalt 
m 
 22. junij, molitveni dan 
 7. avgust ob 8.00 in 10.00, lepa nedelja 
 5. avgust ob 10.00, sv. Ožbalt 
 

Župnija Vuhred 
m 
 30. julij, medgeneracijski pohod 
 7. avgust ob 9.30, Lovrenška lepa nedelja 
 11. september, molitveni dan 
 

Župnija Radlje 
m 
 28. marec ob 11.00, Zg. Vižinga, vel. pon.  
 3. april ob 11.00, Št Janž, bela ned. 
 1. maj ob 10.00, sv. birma 
 15.maj ob 11.00, Sv. Trije kralji, Izidor. ned. 
 16. maj ob 11.00, Št. Janž, god sv. Janeza 
 22. maj ob  9.00, prvo  sv. obhajilo 
 22. maj ob 11.00, Št. Janž, Janeška nedelja 
 22. maj ob 15.00, Dobrava, Trojiška ned. 
 16. junij, molitveni dan 
 26. junij ob 11.00, Št. Janž, lepa nedelja 
 17. julij ob 11.00, Sv. Trije Kralji, Aleš. ned. 
 7. avgust ob 11.00, Žoharjeva  kapela    
 4. september  ob 11.00, Zg. Vižinga  
 25.september ob 9.00 in 10.30,Mihael.ned. 
 2. oktober ob 11.00, Navšnikova kapela 
 9. oktober ob 11.00, Sv. Trije kralji 
 16. oktober ob 10.30, poročni jubilanti  
 6. november ob 11.00, Št. Janž, zahvalna 
 13. november ob 11.00, Zg. Vižinga 
 24. december ob 21.00, Sv. Trije kralji 

Župnija Ribnica 
m 
 28. marec ob 10.00, mučeništvo Janeza  
   Krstnika na Janževskem vrhu, vel. pon. 
 3. april ob 11.30, sv. Lenart, bela ned.;    
   15.00, Ribnica, dekanijsko srečanje  
   cerkvenih pevskih zborov 
 1. maj ob 11.30, sv. Jožef v Josipdolu, lepa  
   nedelja 
 2. maj ob 10.30, mučeništvo Janeza  
   Krstnika na Janževskem vrhu, 1. prošnji d.  
 3. maj ob 10.30, sv. Bolfenk, 2. proš. d. 
 4. maj ob 10.30, sv. Lenart, 3. proš. d. 
 8. maj ob 10.00, prvo sv. obhajilo 
 28. maj ob 10.00, pri Mariji, relikvije  
   sv. Maksimiljana Kolbeja 
 26. junij ob 10.00, mučeništvo Janeza  
   Krstnika na Janževskem vrhu, ob prazniku  
   »Rojstvo Janeza Krstnika« 
 17. julij ob 10.00, sv. Bolfenk, lepa nedelja 
 14. avgust ob 10.00, – pri Mariji – pod  
   Janževskim vrhom – sv. Maksimilijan  
   Kolbe, lepa nedelja 
 21. avgust ob 10.00, Ribnica, lepa nedelja 
 28. avgust ob 10.00, mučeništvo Janeza  
   Krstnika na Janževskem vrhu, lepa nedelja 
 8. september molitveni dan, sv. maše ob  
   8.00, 11.30 in 19.00 
 25. september ob 11.30, sv. Bolfenk  
 2. oktober ob 11.30, mučeništvo Janeza  
   Krstnika na Janževskem vrhu, rožnovenska  
   nedelja 
 31. oktober ob 10.30, sv. Bolfenk, god 
 1. november ob 14.00, sv. Lenart, vsi sveti 
 6.november ob 11.30, sv. Lenart, lepa ned. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
MOLITEV SV. FAVSTINE KOWALSKE  

ZA MILOST IZKAZOVANJA USMILJENJA  
V ODNOSU DO BLIŽNJIH 

 
… POMAGAJ MI, GOSPOD,da bi bile moje oči 

usmiljene, da bi nikoli ne sumničila in ne 
sodila po zunanjosti, ampak iskala to, kar je v 

dušah mojih bližnjih lepo, in jim pomagala. 
POMAGAJ MI, GOSPOD, da bi bil moj sluh 
usmiljen, da bi se sklanjala k bližnjim v 

potrebah, da bi moja ušesa ne bila brezbrižna 
ob bolečini in vzdihljajih bližnjih. 

POMAGAJ MI, GOSPOD, da bi bil moj jezik 
usmiljen, da bi o svojih bližnjih nikoli ne 

govorila zaničljivo, pač pa bi imela za vsakega 
besedo tolažbe in odpuščanja. 

POMAGAJ MI, GOSPOD, da bi bile moje roke 
usmiljene in polne dobrih del, da bi svojim 

bližnjim znale delati le dobro in bi nase 
sprejemala težja in napornejša opravila. 

… POMAGAJ MI, GOSPOD, da bi bilo moje srce 
usmiljeno, da bi čutila vse trpljenje bližnjih in 

da nikomur ne odrečem svojega srca ... 
Moj Gospod, naj se tvoje usmiljenje  

odpočije v meni. 
Moj Jezus, spremeni me vase,  

kajti ti zmoreš vse. Amen.  
(prim. Dnevnik 163) 
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Župnija Sv. Anton  

m 
 12. junij ob 9.00 in 10.00, lepa nedelja 
 13. junij ROMARSKI SHOD ob 8.00,   
    9.00 in 10.00  
 10.september ob 9h in 10.30, molitveni dan  
 

Župnija Vuzenica 
in sv. Primož 
m 
10. april ob 10.30, D. MARIJA NA KAMNU,  
   “Kamenska nedelja”  
 17. april ob 10.00, Vuzenica, sv. birma 
 15. maj ob 16.00, DEV. MARIJA NA     
   KAMNU, medžupnijsko srečanje bolnikov,  
   invalidov in starejših  
 29. maj ob 10.30, prvo sv. obhajilo 
 26. junij ob 10.30, Šentjanž nad Dravčami,  
   lepa nedelja 
 3.julij ob 10.30 uri, Sv. Primož, lepa nedelja   
 17. julij  ob 10.30, sv. Vid, lepa nedelja 
 24. julij  ob 10.30, DEV. MARIJA NA  
   KAMNU, Krištofova nedelja 
 14. avgust ob 8.30 in 10.00, DEV. MARIJA     
   NA KAMNU, kamenska Slomškova nedelja 
 15. avgust ob 8.30 in 10.00, DEVICA        
   MARIJA NA KAMNU, MARIJINO  
   VNEBOVZETJE 
 4. september ob 11.00, Šentjanž nad  
   Dravčami 
 8. september ob 10.00, DEVICA MARIJA  
   NA KAMNU, Marijino rojstvo 
 9. oktober ob 10.30, Vuzenica, praznik     
   zvestobe 
 4. december ob 10.30,Miklavževa nedelja,  
   lepa nedelja 

Župnije Muta, 

Pernice in Sv. Jernej 
m 
 24. april ob 10.00, Muta, sv. birma 
 15. maj ob 10.00, Muta, prvo sv. obhajilo  
 22. maj ob 11.00, sv. Urban na Košenjaku  
 5. junij ob 11.00, Marija ob B., lepa nedelja 
 12. junij ob 11.00, sv. Primož, lepa nedelja 
 19. junij ob 9.30, rotunda, lepa nedelja  
 20. junij, Muta, molitveni dan  
 25. junij ob 11.30, sv. Jernej, molitveni dan 
 26. junij ob 11.00, sv. Peter, lepa nedelja 
 29. junij ob 19.00, sv. Peter, god 
 3. julij ob 11.00, Pernice, lepa nedelja 
 10. julij ob 11.00, sv. Urban, lepa nedelja 
 17. julij ob 9.30, Muta, lepa nedelja 
 20. julij ob 19.00, Muta, god. sv. Marjete  
 31. julij ob 11.00, Gortina, lepa nedelja 
 21. avgust ob 11.00, sv. Jernej, lepa ned. 
 24. avgust ob 11.30, sv. Jernej, god 
 2.oktober ob 11.00, sv. Urban, rožnov. ned. 

Župnija Trbonje 
m 
 29. maj ob 10.00, Trbonje, prvo sv. obhajilo  
 7. avgust ob 11.00, sv. Danijel, lepa ned. 
 11. september 10.00, Trbonje, lepa nedelja 
 14. september, Trbonje, molitveni dan 

 

Župnija Brezno 
m 
 29. maj ob 10.30, prvo sv. obhajilo 
 19. junij, molitveni dan, maši ob 9.00  
   in 17.00; 9.00 srečanje starejših in bolnih     
   župljanov. 

 27.-29. junij, oratorij 
 15. avgust, farno žegnanje; 14. avgusta ob  
   19.00 sv. maša in procesija z lučkami in  
   postavitev klopotca  
 6. november, srečanje zakonskih jubilantov 
 6. december ob 9.00, sv. Miklavž 

Župnija Remšnik 
m 
 24. april ob 10. 30, lepa nedelja 
 1. maj ob 11.00, lovski križ na meji 
 8. maj ob 11.00, sv. Pankracij, lepa ned. 
 16. maj ob 11.00, sv. Pankracij, binkoštni     
   ponedeljek 
 22. maj ob 11.00, sv. Urban, lepa nedelja 
 18. junij ob 10.00 in 18.00, molitveni dan 
 10. julij ob 11.30, sv. Pankracij, obmejno  
   svetoletno srečanje mb. in graškega škofa 
 17. julij ob 11.00, sv. Pankracij,  
   god sv. Aleša  
 7. avgust ob 11.00, sv. Pankracij 
 14. avgust ob 11.00, sv. Urban 
 17.-21. avgust, oratorij 
 4. september ob 11.00, sv. Pankracij,  
   lovska maša 
 6. september ob 11.00, srečanje zakonskih  
   jubilantov 
 

Župnija Kapla 
m 
 15. maj ob 10.30, binkošti, srečanje  
   bolnikov in ostarelih 
 23. junij, molitveni dan 
 8.-11. avgust, oratorij 
 28. avgust ob 10.30, lepa nedelja  
 25. november ob 10.30, god sv. Katarine 


