
Strežniki pri bogoslužju v župniji ČRNIČE 2018-19, velika noč 
Postni in velikonočni čas ti daje še posebej priložnost, da prideš k bogoslužju in sodeluješ prostovoljno, tudi kadar nisi na seznamu. 
V maju začnejo šmarnice, pridruži se. 
peta 4. postna nedelja 

31. marca 
 
Gal, Maks, Tobija, Matija 

prva 5. postna, tiha nedelja 
7. aprila 

Saša, Luka, Lija, Maša, Manuela, Zoja 
 

druga 6. postna, cvetna nedelja 
14. aprila 

vsi strežniki, kolikor je oblek, zberemo se pri trgovini 

praznik veliki četrtek 
18. aprila 

možje – 12 apostolov 

praznik veliki petek 
19. aprila 

Gal, Maks, Tobija, Matija, Sara, Lara, Nuša 

praznik veliki sobota 
20. aprila 

blagoslov ognja po vaseh – strežniki tudi raznašate 
blagoslov jedil po vaseh – sodelujete pri blagoslovu 

praznik velikonočna nedelja, 
21. aprila 

Manuel, Jernej, Tilen, Miha, Luka, Mark, Ana, Manca 

praznik velikonočni ponedeljek 
22. aprila 

prostovoljci 
 

tretja 2. velikonočna, ned. Božjega usmiljenja 
28. aprila 

Saša, Luka, Lija, Maša, Manuela, Zoja 
 

prva 3. velikonočna nedelja 
5. maja 

Gal, Maks, Tobija, Matija 
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