
NOV URNIK SVETIH MAŠ  
 

1. Poročilo vizitatorja ob birmi 2012: »Nedeljsko mašo imate na štirih različnih 

krajih. V prihodnje bo potrebno zmanjšati število maš in dati večji težo sveti 

maši v župnijski cerkvi.« 

2. Mnenje nekaterih duhovnikov: Pri Svetem Duhu naj bo maša samo enkrat na 

mesec, saj je kljub ugodni uri majhna udeležba. 

3. Mnenje dekana: Ob najboljši uri (ob 8. ali 9. uri) naj bo maša v župnijski cerkvi, 

da omogočimo družinam in čim širšemu občestvu obisk bogoslužja.  

4. Glede na zgoraj povedano, slabi skrbi faranov za cerkve (čiščenje ipd.), razna 

obhajanja slovesnosti, sestanki za starše veroučencev in ogrevanja pozimi … 

smo izoblikovali naslednji urnik nedeljskih svetih maš.   

a. PODLEHNIK: ostaja maša v soboto zvečer 

b. TROJICA  

i. od cvetne nedelje do adventnega časa maša ob 7. in 9. uri.  

ii. od adventnega časa do vključno 5. postne nedelje maša ob 7. uri.  

c. NOVA CERKEV  

i. od cvetne nedelje do adventnega časa ni svete maše. 

ii. od adventnega časa do vključno 5. postne nedelje maša ob 9. uri.   

d.  SVETI DUH 

i. Maša bo vsako nedeljo ob 11. uri.  

 

5. Ta urnik se začne izvajati v nedeljo, 14. septembra 2014, ko začnemo 

veroučno leto.  

6. Vsi, ki so naročili mašo v naslednjih mesecih ob 10.30 pri Novi cerkvi, se bodo 

te obhajale ob 9. uri pri Trojici. Pri Duhu ni te težave, saj za nedelje od 7. 

septembra najprej nihče ni naročil sv. maše.  

7. Za vse svete (1. november) se bodo maša obhajale kot prejšnja leta: ob 7. uri 

Trojica; ob 9. uri Sveti Duh; ob 14. uri Trojica.  

8. Farane bomo o spremembi svetih maš obvestili.   

a. pri oznanilih (31. 8. in 7. 9. 2014 ) 

b. v župnijskem listu, na internetu (7. 9. 2014) 

c. z letaki po pošti na vsako gospodinjstvo (9. 9. 2014) 


