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Tedenski list župnij 
M a k o l e  in  S t u d e n i c e 

Uradne ure: vsak dan po sv. maši 

Leto XXI - št. 21  

SV. TROJICA, slov. praznik 

22. 5. 2016  
 

Prvo berilo: Preg 8, 22-31. 
BOŽJA MODROST JE VEČNA 

 
 
 
 
 

Drugo berilo: Rimlj 5, 1-5. 
K BOGU PO KRISTUSU V LJUBEZNI 

SVETEGA DUHA 

Božja beseda današnje nedelje 

Evangelij: Jan 16, 12-15. 
DUH OZNANJA, KAR IMA SIN OD OČETA 

 

 

 

 

 

  

 

 

Za cerkev sv. Ane 
ste darovali še: 
Franc Vidnar 

iz Štatenberga 100 €, 
Cecilija in Andrej Galun 
z družino iz Varoša 

100 €, družina Žnidar 
iz Ložnice 100 €, 
družina Strel iz Rov 

50 €, Uroš Kotnik 
iz Stranskih Makol 100 €, 

Neimenovani 
iz Stranskih Makol 50 €, 
 

Se še priporočamo. 
 

 
 

 

 

 

V četrtek, 26. maja, ob 20.30 vsi lepo 

vabljeni na "URBANOV KONCERT",  
ki bo v Kavklerjevi kleti v Jelovcu. 
 

V torek, 24. maja, je ob 12.30 odhod 
avtobusa iz Slovenske Bistrice na Hrvaško 

NA SEMINAR stigmatika Zlatka Sudca. 

Skupaj smo do sedaj zbrali  8.736 €.  Denar hranimo na banki.                          

 
 

Še mnogo  
vam imam povedati,  
a zdaj bi še ne mogli 

nositi. 
Ko pa pride on,  

Duh resnice, 
vas bo vodil  

k popolni resnici;  
ne bo namreč govoril  

sam od sebe,  
temveč bo govoril,  

kar bo slišal,  
in vam bo oznanjal 

prihodnje reči. 
 

(Jan 16, 12–13) 

 

 

 

 

 

 

 

V pripravi na PRVO SVETO OBHAJILO otroci pred prvim 
prejemom svete hostije opravijo PRVO SVETO SPOVED. 

  Studeniške prvoobhajance, njihove starše in krstne botre 
vabimo k zakramentu sprave ta petek, 27. maja, 

po šmarnicah ob 18. uri, ko bo tudi zadnja vaja 
za nedeljsko slovesnost. 
  Makolske pa prosimo, da pridete s starši in botri 

v četrtek, 26. maja, na Telovo, ob 18. uri. 
 

BOG vam bogato POVRNI!  

 

 

Spet POGREBNO SLOVO v Studenicah pri Sv. Luciji 

Včeraj popoldne smo se poslovili 

 od  M a r i j e  GORJANC, roj. Maves, stare 92 let, 

iz Studenic 3. 
 BOG ji naj nameni večno plačilo!   

 

Želite poromati NA BREZJE in 
     NA SV. VIŠARJE? 

Na te svete kraje greste lahko z našo 
župnijo. Prijavite se! Cena 25 €. 

Romamo v soboto, 16. julija. 

Angela Kodrič 
iz Mostečnega 

50 €, šmarničarji 
iz Stoperc 25 €, 
Toni Kmet, 

žup. upravitelj, 
100 €  

 


