
PASTORALNA DEJAVNOST TEKOM CERKVENEGA LETA za načrtnejše delo ŽPS

Ob začetku pastoralnega leta je prav zmeniti se, kdo bo poskrbel našteto in še kaj drugega:
 Miklavževanje
 Božičnico
 Koledovanje
 Jaslice
 Šmarnice
 Križev pot
 Molitev rožnega venca (v oktobru)
 Starševski dan
 Oratorij

 Dnevi duhovnosti
 Verouk, birmanske in druge skupine
 Veroučne maše
 Delavnice
 Romanja
 Adventna, postna, priložnostna predavanja
 Župnijski praznik, drugotni župnijski praznik
 Program vsake žive župnijske skupine
 Kdo vabi goste mašnike, kosila zanje in druge...

SPLOŠNO OPOMBA / POSAMEZNA ŽUPNIJA
•Vsak petek: zdržek mesa
•V okviru GPO se šestkrat na leto organizira šesttedenski (vsak teden 
eno srečanje) tečaj priprave na zakon v Novi Gorici pri Kristusu 
Odrešeniku
•Birmanska priprava začne vsaki 2 leti (lihe letnice) pred adventom; 
traja 2 leti (malo manj, tako da je slavje birme drugo leto med aprilom 
in oktobrom); srečanja imajo birmanci, animatorji, starši; 2 duhovni 
obnovi (TAU Sveta Gora), romanji v Koper in Oglej, program – so 
skupne za vse okrožje.
•Potekajo redne seje ŽPS (vsaj štiri) in ŽGS (vsaj ena jan-feb)
•Strežniki imajo srečanja/vaje mesečno (od oktobra do junija) ter pred 
velikimi prazniki (procesije, velika noč, župnijski praznik).
•V Grgarju so srečanja mladih za vse tri župnije, odprta tudi drugim
•Občasno so srečanja župnijskih skupin (bravci, molitvena, pevci...)
•Med počitnicami/prostimi dnevi/vikendi med šolskim letom ter zlasti 
med počitnicami poleti so po raznih centrih organizirane duhovne vaje 
za otroke, mlade, zakonce in druge odrasle

Običajno: Grgar/Bate/Trnovo prvo soboto 
ob 11h v Grgarju ali Batah; pripravniki 
tretjo soboto ob 11h ali ob sredah 13:45 ali 
(v drugi fazi priprave) 15 minut pred 
tedenskimi mašami (zlasti Trnovo)

SEPTEMBER
•Vsako prvo nedeljo maša prve nedelje (v pridigo oz. oznanila 
vključim morebitna vprašanja); je tudi ofer za župnijo

Trnovo: otroci zapojejo eno pesem pri 
maši prve nedelje (da imajo motiv priti)

•Vse župnijske skupine naredijo načrt za novo pastoralno leto; sledi 
prva seja ŽPS

Trnovo: 1. nedelja septembra – 
celodnevno češčenje Najsvetejšega (bilo)

•Angelska nedelja
•Srečanje duhovnikov gorskega okrožja (običajno torek pred 
dekanijsko/GPO konferenco duhovnikov 9h - 11h)

Grgar/Bate: z veroukom sprememba ure 
tedenske maša 19h (prej 20h)

•Dekanijska oziroma GPO (Goriško pastoralno območje) konferenca 
duhovnikov (običajno vsako 1. sredo v mesecu 9h - 13h)
•Začetek predkatehumenata (uvajanja odraslih v krščanstvo) v župniji
•Začetek leta sprave in evharistije: začne se septembra in traja celo 
leto (starši hodijo na srečanj in uvajajo otroke v svet vere, posebej 
sprave in evharistije)
•Spokorno bogoslužje: v začetku veroučnega leta predvsem 
namenjeno veroučencem
•Vsak prvi petek (Trnovo četrtek pred, Bate soboto po prvem 
petku) v mesecu pred mašo je možnost za spoved; pred mašo je 
priprava sodelovanja pri maši; sledi veroučna maša; ta dan je 
maša za duhovne poklice (če jo kdo naroči!); prvi petek je 
posvečen Srcu Jezusovemu, četrtek prej molitvi za duhovniške 
poklice in svetost duhovnikov, sobota po pa Marijinemu 

*Pomanjkanje animatorjev sodelovanja pri 
maši; angažira se starše birmancev oz. 
birmanske animatorje
*Ne naroča se redno maš za duhovne 
poklice, ki jih je zaukazal škof (če ni, je 
dovolil, da se mašni štipendij vzame iz 



brezmadežnemu srcu.
•Vsak prvi petek župnik obišče ostarele in bolne za spoved in 
obhajilo

župnijske blagajne)
*Domači, pa tudi sosedje, prijatelji ipd. 
naj vprašajo te ljudi, kdo želi)

•Priprava staršev in botrov na krst otrok običajno štiri nedeljske 
popoldneve ob 17h, začenši drugo nedeljo v septembru: enkrat v eni 
župniji, drugič v drugi za vse gorsko okrožje
•Začetek veroučnega leta z mašo (navadno 2. nedelja v septembru)
•Vsak drugi ponedeljek v mesecu po maši v Grgarju srečanje 
sodelavcev Medžupnijske gorske karitas (MŽGK)

Grgar: romanje mladine z baklami na 
Sveto Goro (bilo je nekdaj!)

•Pastoralni tečaj (torek v začetku septembra) (za pastoralne sodelavce)
•Škofijski dan (sreda v začetku septembra) (za pastoralne sodelavce)
•Škofijski molitveni dan za duhovne poklice na Sveti Gori (2. sobota)
•Jesenska kvatrna sobota (druga polovica septembra): molitev za 
duhovniške in redovniške poklice

Grgar: Vsako četrto nedeljo se župnik in 
duhovni pomočnik Grgar – Ravnica 
zamenjata za mašo (bilo je nekdaj!)

•Vseslovensko romanje mladih v Stično (tretja sobota v septembru)
•Informativni dan in vpis v orglarsko šolo in Katehetsko pastoralno 
šolo (oboje zadnjo soboto v septembru)
•Začetek srečanj mladih (mladinska skupina) – za vse tri župnije v 
Grgarju (je bilo nekdaj!)
•Medžupnijsko gorsko srečanje starejših
•Slomškova nedelja in ekumenski dan (četrto nedeljo v septembru)
•Prvi krog srečanj za starše veroučencev (konec septembra)
OKTOBER
•Molitev rožnega venca pred mašami v mesecu rožnega venca (v 
vodenje molitve vključujemo tudi otroke; pomagamo s projekcijo)
•Teden za življenje Trnovo: 28. navadna = nedelja krsta (maša 

930 - morda zato menjava z Batami)
•Vsako prvo sredo oktobra v Novi Gorici pri Kristusu Odrešeniku 
začetek Šole verskega poglabljanja ob 1930

Bate: misijonska nedelja: celodnevno 
češčenje Najsvetejšega (le popoldne; sledi 
maša)

•Rožnovenska nedelja – prva nedelja v oktobru Grgar: 29. navadna = nedelja krsta
•29. navadna nedelja = (navadno) misijonska Bate: 30. navadna = nedelja krsta (maša 

930 - morda zato menjava s Trnovim)
•30 navadna nedelja = žegnanjska: obletnice posvetitev cerkva, za 
katere se ne ve točnega dneva posvetitve

Grgar: žegnanjska nedelja: celodnevno 
češčenje Najsvetejšega (le dopoldne; sklep 
z mašo

•Spoved pred vsemi svetimi Grgar/Bate: s spremembo časa ure 
tedenske maše 18h (prej 19h)

NOVEMBER
•Vsi sveti: po maši skupni blagoslov grobov; zvečer ob 18h zvonenje 
in molitev v cerkvi (Trnovo ob 17h); cerkev naj  bo odprta 31.10. - 
2.11.; v škatlo darujejo za maše za pokojne v mesecu novembru 
(ljudje nemara pojmujejo po svoje: dam dar, da boste molili)

*Ne teče dobro petje za blagoslov grobov
Trnovo: pri maši ofer za mežnarja; ob 11h 
proslava in obred pri grobnici (navadno je 
prišel pater s Svete Gore)

•32 navadna nedelje = (običajno) zahvalna nedelja Grgar. nedelja po (razen, če ponedeljek) 
sv. Martinu župnijski praznik in obletnica 
posvetitve cerkve: slavnostni mašnik; 
spoved v petek (žpk) in pred mašo (gost)



•sv. Cecilija – zavetnica cerkvene glasbe in pevcev
•Jesensko štetje nedeljnikov (zadnja nedelja novembra)
•Drugi krog srečanj za starše veroučencev pred adventom
•Nedeljo pred adventom prodajna nedelja: ob izhodu iz cerkve se deli 
naročene Mohorjevke, prodaja kartice in voščilnice, jaslice, pratike 
(25), Marijanske koledarje (30), vijoličaste sveče za adventne vence

*Vsaj eden mora prevzeti prodajo
Grgar: adventne ustvarjalne delavnice za 
otroke (bilo nekdaj)

•Teden Karitas ter dan odprtih vrat in podobne dejavnosti Trnovo: delavnica adventnih vencev v 
dvorani

DECEMBER
•Advent: vijoličasta barva; slave ne molimo; odpevamo „Kadar 
uživamo ta kruh...“ (do konca božičnega časa)
•V adventu spodbujanje družinske molitve ob adventnem vencu, zlasti 
molitve angel gospodov (1. adventno nedeljo delimo liste z molitvijo)
•V adventu teče akcija „Otroci za otroke“ za lačne otroke v misijonih *Predhodno pri verouku damo koledarje
•Prvo adventno nedeljo blagoslov adventnih vencev
•Miklavž
•8.12. Brezmadežno spočetje Device Marije (le dve maši)

Grgar: bilo nekdaj – tudi za Bate
Bate: govorili iz kluba, da bi...
Trnovo: nekdaj izpeljalo športno društvo
*Izkoristiti za nagovor mladim staršem oz. 
njih vključiti v pripravo

•Adventno srečanje mladih Goriškega pastoralnega območja *od nas mladi ne gredo na skupne stvari
•Spoved/obhajilo ostarelih/bolnih, ki jih župnik ne obiskuje prve petke *dobi informacijo od domačih, ŽPS itd.
•Nabiranje mahu in postavljanje jaslic v župnijski cerkvi *Trnovo: starši veroučencev; ŽPS 19.9.02

*Grgar/Bate: razpored po zaselkih
•Adventna kvatrna sobota – sobota pred 4. adventno nedeljo: 
marijanskega značaja
•Spokorno bogoslužje (s spovedjo): pred 3. adventno Trnovo: četrtek 1830(ne pride skoraj nihče)

Grgar: petek 17h; tuji spovednik
Bate: sobota 17h; tuji spovednik

•Spoved 3. adventna nedelja: tuji spovednik Bate 830 (9h maša): 2 tuja spovednika
Grgar 1030 (11h maša): 2 tuja spovednika
Trnovo 15h (16h maša): 1 tuji spovednik

•Božična devetdnevnica: od 16. 12. dalje; prvič so vaje v cerkvi Trnovo: z Giannijem izmenično petje
•Delitev Luči miru iz Betlehema v cerkvi 4. adventno nedeljo – 
strežniki (soboto pred 3. adventno sprejem s programom – trg Gorica)
•Delitev ogeljčkov in blagoslovljenega kadila z navodili v cerkvi 4. 
advetno nedeljo – strežniki (priporočeni dar in več je za strežnike)
•Župnik blagoslovi tudi vodo, da jo lahko odnesejo domov
•Sveti večer: postavljanje jaslic in blagoslov doma, ki ga opravi 
družina nama

*Naroči se lahko tudi nalepke za na vrata 
(GMB) pri Misijonskem središču

•Polnočnica: blagoslov jaslic po prošnjah
•Polnočnica: ofer za župnika
•Polnočnica: prvoobhajanci po spremenjenju prinesejo Jezusa v jaslice

Bate: 20h, Trnovo 22h, Grgar 24h

Grgar/Bate: ofer za župnika tudi na božič
Bate: 9h, Grgar 11h, Trnovo 16h

•Božična osmina
•Silvestrovo: drugi sveti večer z blagoslovom doma

*Nedelja svete družine: blagoslov majhnih 
otrok (bi lahko promovirali, sicer ni 
udeležbe)

•Prijava na novo/odjava/obnavljanje naročnin verskega tiska (do 
konca januarja)

*Potreba, da bi to urejal laik (na Trnovem 
do 2008 Hvala, Trnovo 23)



JANUAR *Ideja: zahvalna maša na silvestrovo
•Novo leto: Marija sveta Božja mati in dan miru (le dve maši) *Ideja: maša „opolnoči“ za blagoslov
•Letna statistika: predstavi se eno nedeljo v januarju
•5.1. tretji sveti večer z blagoslovom doma (napišemo napis nad vrata) Primer napisa za 2008: 2 0 G + M + B 0 8
•Gospodovo razglašenje: le dve maši (ob pastoralni potrebi)
•Otroci prinesejo od akcije „Otroci za otroke“ Jezusu v jaslice (koš)

Grgar/Trnovo: ofer za pevce
*kjer ni maše, prinesejo otroci nedeljo po

•Župnikov blagoslov domov in pastoralni obisk družin po prazniku 
Gospodovega razglašenja: izmenjaje Bate (2006), Grgar (2007), 
Trnovo (2008) – dogovor župnika s škofom
•Goriško pastoralno območje: božičnica za odrasle zbore
•Gorsko okrožje: božičnica za odrasle in otroško-mladinske zbore *Je, pa ni; obdobje je relativno (ni nujno 

božični čas)
•Dekanija Nova Gorica: otroška božičnica
•Molitvena osmina za edinost kristjanov (druga polovica januarja)
•Nedelja pred svečnico in na samo svečnico pred mašo prodaja sveč *Strežniki razrežejo stare sveče; 

priporočeni dar in kar je več, je zanje
•Tretji krog srečanj staršev veroučencev: druga polovica januarja
•Nedelja svetega pisma
•Ves januar je tudi mesec verskega tiska
FEBRUAR
•2.2. Gospodovo darovanje – svečnica: le dve maši; blagoslov sveč (s 
ščitniki!)

*ker pride ta dan kar nekaj ljudi, bi lahko 
pomagal še en duhovnik za tretjo mašo

•11.2. god Lurške matere Božje je svetovni dan bolnikov
•Katehetski tečaj: en teden februarja
•Dekanijski nogometni turnir mladih (bilo je dvakrat nekdaj)
MAREC Grgar: poned. in srede po maši večernice
•Pepelnica: strogi post in pepelenje; za tiste, ki ne morejo na 
pepelnico, pepelenje po maši v nedeljo
•Postni čas: spodbujanje molitve v družinah ob postnem križu

*Ideja: da bi postni čas začeli z dobro 
pripravljenim spokornim bogoslužjem 
med tednom (namesto maše)

•Molitev križevega pota v župnijski cerkvi: ob nedeljah: Grgar in Bate 
25, Trnovo 20 minut pred mašo (vodijo laiki sami; uvaja se otroke: 
birmance, prvoobhajance – vsaj pri nošenju sveč)
•Ob nedeljah ob 1430 je tudi križev pot s Prevala na Sveto Goro

Grgar: križev pot tudi v petkih po maši
Bate: križev pot petek ob 18h sami 
(običajno ni bilo udeležbe)

•Ves post smo verniki povabljeni k raznim akcijam Karitas; otroci pa 
sodelujejo v akciji „Posvojitev na daljavo“
•Skupna srečanja staršev otrok v pripravi na krst štiri zaporedne 
nedelje popoldne za gorsko okrožje; začetek 1. postno nedeljo ob 17h

•Katehumenat odraslih: začetek skupnih srečanj za celo Goriško 
pastoralno območje 
•Četrti krog srečanj za starše veroučencev (začetek posta)
•Nekaj postnih predavanj uglednih gostov za celo gorsko okrožje: 
običajno v Grgarju
•Postna kvatrna sobota – pred 2. postno nedeljo: ima značaj 
spokornosti, ki naj rodi ljubezen do bližnjega
•3. postna nedelja je prodajna nedelja: križi, svečniki, rožni venci, 
kartice, voščilnice, krstne sveče in prtički...



•Škofijski nogometni turnir mladih (bilo dvakrat nekdaj)
•Sv. Jožef: le dve maši (ob pastoralni potrebi; udeležba zelo majhna)
•Med 19. 3. in 25.3. je teden družine
•25.3. Gospodovo oznanjenje in materinski (bolje: starševski) dan: le 
dve maši (ob pastoralni potrebi)

*praznovanje starševskega dne ni 
tradicionalno vpeljano

•Spomladansko štetje nedeljnikov sredi marca
•S spremembo časa sprememba ure večerne maše na 19h Trnovo: ni prav ustaljene večerne ure
•Pred 5. postno nedeljo srečanje sodelavcev za obrede velikega tedna 
(nosači – predstavnik, križar, krasilke – predstavnica, ceremonier, 
bravci...
•Generalno čiščenje bogoslužnih predmetov v tihem tednu

Trnovo: nastavi se škatla za prispevke za 
rože 14 dni prej (enako za vse svete, 
božič, Marijo Snežno)
Bate: za okrasitev dajo eni, ki ne krasijo

•Pred peto postno nedeljo (Trnovo četrtek 1815, Grgar petek 18h, Bate 
sobota 18h) zvečer je spokorno bogoslužje in spovedovanje (1 tuji 
spovednik); isti dan je slavje prve svete spovedi

Grgar: postne ustvarjalne delavnice za 
otroke (bilo nekdaj)
Bate/Grgar: če je še zimski čas, je uro prej

•Postno srečanje mladih Goriškega pastoralnega območja na Sveti 
Gori

Datum variira; morda največkrat sobota 4. 
postnega tedna

•Peto postno nedeljo postna spoved: 2 tuja spovednika (Trnovo eden)
•Postno srečanje mladih Goriškega pastoralnega območja na Sveti 
Gori eno soboto proti koncu posta

*Ideja: delavnica za otroke – izdelovanje 
ščitnikov za sveče ali butar (lahko bi jih 
dajal ostarelim, ko jih obiščem)

•Peto postno nedeljo in cvetno nedeljo pred mašo delitev oljčnih vejic *Poskrbi župljan, ki ima znance v Brdih: 
Bate Humar Ida, Trnovo Volk Andrej, 
Grgar Tanja Doljak (Marijan Kogoj)

•Spoved/obhajilo ostarelih in bolnih, ki jih župnik ne obiskuje vsak 
prvi petek (dobi informacijo od domačih, sosedov, ŽPS...)
•Cvetna nedelja: blagoslov zelenja pred cerkvijo s procesijo okrog 
cerkve (zato ni križevega pota pred mašo)

Trnovo: brez procesije na cvetno nedeljo

Sveto velikonočno tridnevje: cerkev je te dni odklenjena ves dan, da 
lahko kdo pride k molitvi (ob božjem grobu ipd.)
•na veliki četrtek dopoldne krizmena maša (Koper ali Nova Gorica)
•zvečer: maša za vse tri župnije v Grgarju, nato češčenje 
Najsvetejšega v prostoru, kjer je shranjeno; nabirka za uboge - Karitas
•na veliki petek strogi post
•veliki četrtek je praznik strežnikov (med mašo se jim izroči nagrado)
•veliki četrtek: med mašo predstavitev prvoobhajancev (da se jim 
kruhke)
•veliki petek: opravilo v čast Gospodovemu trpljenju zvečer (tudi za 
župnijo Grgar) na Trnovem ob 1830 in v Batah ob 20h; nabirka za 
Cerkev v Sveti deželi; nato molitvena ura pri božjem grobu
•velika sobota: blagoslov ognja zjutraj ob 8h (v Grgarju tudi za Bate): 
strežniki tudi raznesejo po domovih
•velika sobota: blagoslov jedil popoldne (Trnovo 15h, Grgar 16h, Bate 
17h, Podlaka 1730

•velikonočna vigilija s procesijo po njej (Bate ob 20h, Grgar ob 22h; če 
pomaga tuji duhovnik, je problem pevcev na obeh krajih)

*Ideja: otroci bi na veliki četrtek prinesli 
darove od „Posvojitev na daljavo“; 
razglasi se najboljši razred: predstavniki 
teh prinesejo
Grgar. Ob 15h križev pot (pičla udeležba)
Bate: na veliki petek postavijo Božji grob
Trnovo: molitvena ura pri božjem grobu 
na petek še ni vpeljana in ustaljena (le zelo 
na kratko); enako ni ustaljeno raznašanje 
velikonočnega ognja zjutraj
Trnovo: blagoslov ognja takoj po 
blagoslovu jedil
*Ideja: ob ofru velike noči delitev podobic 
z molitvijo ob obedu za veliko noč(izdalo 
Misijonsko središče Slovenije 2005)
Trnovo: ni vigilije; procesija je v nedeljo 
zjutraj pred mašo ob 630

•Velika noč Bate maša ob 9h

•Velikonočni ponedeljek in ves teden velikonočna osmina *dan velike noči =prva spomladanska luna
APRIL *del posta in veliki teden so lahko aprila
•Bela nedelja Grgar: maša z gostom na pokopališču; 

pozor: urediti ozvočenje
•Škofijski dan mladih: eno soboto aprila ali maja



•Tretja velikonočna nedelja: začetek molitvene osmine za duhovne 
poklice

Bate: redna nedelja krsta (maša 930 - 
morda zato menjava z Batami)

•Četrta velikonočna nedelja: nedelja duhovnih poklicev Grgar: redna nedelja krsta
MAJ
•1.5. Podlaka: tradicionalno peš romanje in maša z začetkom šmarnic 
in ljudskim petjem ter družabni program po maši za otroke (za vse tri 
župnije; objavi se tudi v medijih; Podlačani: čaj, igrišče pripravijo)

*Nima smisla imeti v vsaki župniji 1.5. 
začetek šmarnic, ker ni udeležbe
Bate: v Podlaki imajo sami šmarnice

•Šmarnice vsak dan: voditelji in sodelavci (bravci, pevci, molivci 
rožnega venca in litanij, animatorji iger, prostor...) so potrebni

Grgar: v Zagorju nekdaj imeli sami 
šmarnice

•6. velikonočna – nedelja turizma Trnovo: redna nedelja krsta (maša 930 - 
morda zato menjava z Batami)

•7. velikonočna – nedelja sredstev družbenega obveščanja
•Majnica: srečanja otroški zborov v dekaniji (organizirala Kapela...)
•Gospodov vnebohod (40 dni po veliki noči = vedno četrtek) Bate: župnijski praznik; nedelja po slavje s 

procesijo po polju; spoved tisti teden; 
gost mašnik; pogostitev

•Devetdnevnica k Svetemu Duhu pred binkoštmi in binkošti (ki lahko 
padejo tudi v mesec junij; odvisno od datuma velike noči = 50 dni po 
veliki noči)

Banjšice: župnijski praznik s procesijo

•Sklep šmarnic in nagrajevanje (le ena maša ali dve ob resnični 
pastoralni potrebi)

*Potrebna bi bila pomoč nekoga, ki bi 
sklenil šmarnice in razdelil nagrade (težko 
je župniku na treh krajih)

JUNIJ
•Spokorno bogoslužje ob sklepu veroučnega leta (na prvi petek 
oziroma Trnovo četrtek pred oziroma Bate soboto po prvem petku)
•Sveta Trojica. Tradicionalno romanje celotnega gorskega okrožja na 
Sveto goro; ena nedeljska maša v soboto ob 20h (lahko je tudi v maju; 
odvisno od datuma velike noči)
•Mavrično romanje otrok na Sveto Goro
•Sveto Rešnje Telo in kri, zapovedan praznik (lahko je tudi v maju; 
odvisno od datuma velike noči)
•Romanje bolnikov in invalidov na Brezje
•Sklep veroučnega leta v nedeljo pri maši s podelitvijo spričeval ter 
nagrad/pohval
•Srce Jezusovo, slovesni praznik
•28.6. najbolj običajni datum diakonskih posvečenj
•29.6. Sveti Peter: običajni datum mašniških posvečenj *Kako kombinirati maše in udeležbo na 

mašniškem posvečenju?
•Do konca junija prijave za verouk, leto sprave in evharistije in 
birmansko uvajanje v prihodnjem veroučnem letu
•Zadnje nedelje v juniju in prve v juliju so primerne za slavje prvega 
svetega obhajila

Grgar: nedelja po sv. Petru drugotni 
župnijski praznik s procesijo in gostom 
mašnikom (kdo ga poišče, kosilo?)

JULIJ/AVGUST
•Izseljenska nedelja – nedelja Slovencev po svetu
•Počitniški programi
•Zadnji cel teden avgusta Grgar: oratorij za celo okrožje (animatorji)

Trnovo: 5.8. Marija Snežna, župnijski 
praznik; nedelja po (razen, če je 5.8. 
ponedeljek) slavje: tuji mašnik, pogostitev



•Slavje birme na vsaki dve (lihi) leti izmenjaje v eni od treh župnijskih 
cerkva: po dogovoru s škofom do aprila do oktobra

15.8. Podlaka: zavetnica cerkve: 16h maša, 
litanije, ljudsko petje, igre; za hrano,pijačo 
poskrbijo Podlačani; objava v medijih


