
Strežniki pri bogoslužju v župniji KAMNJE 2018-19, velika noč – s popravki 
Se opravičujem, če sem katere pomotoma izpustil ali dal premalo krat. Na cvetno nedeljo strežete vsi, prinesite s seboj vse obleke. 
Postni in velikonočni čas ti daje še posebej priložnost, da sodeluješ tudi prostovoljno, tudi kadar nisi na seznamu. V maju začnejo šmarnice, pridruži se. 
peta 4. postna nedelja 

31. marca 
prva: prostovoljci 
druga: Žiga, Gregor, Nik, Ana, Ivana, Eva, Veronika 

prva 5. postna, tiha nedelja 
7. aprila 

prva: Skriljani prostovoljci 
druga: Žan, Gal, Ambrož, Valentin, Lucija, Vita, Zala 

druga 6. postna, cvetna nedelja 
14. aprila 

prva: Aljaž, Matej in drugi Vrtovinci prostovoljci 
druga: vsi strežniki, kar bo na razpolago oblek 

praznik veliki četrtek 
18. aprila 

možje – 12. apostolov 

praznik veliki petek 
19. aprila 

Neža, Pija, Taja, Ana, Anisa, Mihaela, Zarja  

praznik veliki sobota 
20. aprila 

sodelujete pri blagoslovu jedil in zjutraj raznašate ogenj 
velikonočna vigilija: 
Anej, Filip, Aljaž, Sara, Gaja, Mojca, Lea, Vita 

praznik velikonočna nedelja, 
21. aprila 

prva: prostovoljci 
druga: Neža, Pija, Mojca, Lina, Brina, Lea K,  Taja, Anisa 

praznik velikonočni ponedeljek 
22. aprila 

prva: prostovoljci 
druga: Miha, Anej, Mihaela, Zarja, Hana, Žan, Žiga, Gregor 

tretja 2. velikonočna, ned. Božjega usmiljenja 
prvo sveto obhajilo, 28. aprila 

 
prvoobhajanci in Sara in Gaja 

prva 3. velikonočna nedelja 
5. maja 

prva: Skriljani prostovoljci  
Hana, Zala, Nik, Ana, Ivana, Eva, Veronika, Lucija 

druga 4. velikonočna nedelja 
12. maja 

samo druga maša 
Žan, Gal, Jošt, Ambrož, Valentin, Žiga, Gregor 
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