
  

 

 

 

             KAPLA                        REMŠNIK                        OŽBALT                        BREZNO  

O         Z         N         A         N         I         L        A 

NED 

27. 

12. 

NEDELJA SV. 

DRUŽINE 
Janez 

 apostol evangelist 

Brezno ni namena 

Remšnik 
Maša za + Jožefa in Frančiško Kraker 

V spomin: maša za vse + pri Herlaku 

Ožbalt ni namena 

10:30 – Kapla (fb) Maša za + Maksa Verčko, 30. dan 

PON 

28. 12. 
Nedolžni otroci, mučenci 

7:00 – Kapla – Maša za prepoznavanje znamenja časa in v preizkušnji vztrajati kot 

marija. 

→ Po maši molitvena ura pred Najsvetejšim. 

TOR 

29. 12. 
Tomaž Becket, škof 17:00 – Ožbalt – Maša za + Marijo in Franca Tertinek 

SRE 

30. 12. 
Feliks I. papež 7:00 – Kapla– Maša v zahvalo in prošnjo za božji blagoslov 

ČET 

31. 12. 
Silvester (Silvo), papež 18:00 – Brezno– Maša za + Pavlo Krelj, 8. dan 

PET 

1. 1. 

2021 

Sveta božja Mati 

NOVO LETO 

dan miru 

10:30 – Kapla – Maša na čast lurški Mariji za zdravje 

18:00 – Remšnik – Maša za zdravje, srečo in blagoslov vseh župljanov v letu 2021 

SOB 

2. 1 

Bazilij Veliki, škof  in 

Gregor Nacianški, škof 
18:00 – Brezno – Maša za + Ivico Harnik 

NED 

3. 1. 

2. NEDELJA PO 

BOŽIČU 

Brezno ni namena 

Remšnik 
Maša za + Igorja Hafner, 1. obl. 

V spomin: maša za + Ludvika Šantl 

Ožbalt ni namena 

10:30 – Kapla (fb) 
Maša za + Roka Pušnika 

→ Blagoslov otrok na daljavo 

KAPLA in OŽBALT 

→ Sv. obhajilo v Ožbaltu je možno ob torkih ob 17.30 uri in na 

Kapli ob nedeljah ob 11.30 uri. 

→ Hvala vsem, da ste poravnali naročnino za verski tisk. Mesec 

januar je mesec verskega tiska. 

REMŠNIK in BREZNO 

→ G. Vinko Potočnik bo maševal po namenu v Mariboru 

→ V Breznu je možno prejeti sv. obhajilo ob sobotah ob 

18.30h in na Remšniku ob petkih ob 18.30h. 

→ Na praznik sv. Družine posebej molimo za naše družine in v naših družinah.  

→ 1.1., novo leto-dan miru; zahvalili se bomo za vse dobro in prosili za Božje varstvo, zdravje, srečo in blagoslov  v letu 

2021!  

→ Otroci hvala za vaš dar za lačne otroke v okviru adventne akcije OTROCI ZA OTROKE.  

→ Sv. maše lahko spremljamo po TV (Tv slo, Tv Eksodus, ali na spletu); ob nedeljah ob 10.30 uri je prenos tudi preko 

facebook strani župnije Kapla.  

→ Vse sv. maše po prejetih namenih se še vedno darujejo zasebno. 

→ Možno je prejeti sv. obhajilo izven maše, pa tudi sv. spoved! 

 


