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MARIJA ROMARICA V DEKANIJI TREBNJE  
 

Dan  Župnija  Ura   Dogodek; bogoslužje; …  

23. 6.  Dole pri 

Litiji  

16.00  Sprejem Fatimske Marije romarice v dekanijo in župnijo – 

sprejem v križišču ob kapelici -  k sprejemu povabljeni otroci z 

rožicami!  Po poti do cerkve pred Marijo po tleh posipajo 

cvetne liste. V cerkvi rožni venec in vmes – ljudje oddajajo 

prošnje k Mariji in osebno češčenje; 

  17.00  Pete litanije in posvetilna molitev  

  17.30  Sveta maša in po maši slovo iz župnije; k maši posebej vabljeni 

bolni in ostareli ter družine z otroci  

 Mirna  19.00 Sprejem Marije romarice pred mežnarijo in procesija v cerkev;  

med rožnim vencem ljudje k Mariji oddajajo svoje prošnje in 

osebno počastijo Marijo  

  19.30 Pete litanije in posvetilna molitev  

  20.00  Sveta maša; povabljene družine, da se izročijo in priporočijo 

Mariji – tudi z manjšimi otroci! Vabljeni tudi iz sosednjih 

župnij!   

  21.00  Molitev za vernike od daleč in tiste, ki imajo drug dan službo – 

ter vernike iz drugih župnij  

  22.00  Molitev za pevce, bralce beril in Karitas – vabljeni tudi iz 

drugih sosednjih župnij  

  23.00  Molitev za člane ŽPS in ključarje – vabljeni tudi iz sosednjih 

župnij  

24. 6.  Mirna  7.00  Osebna molitev; rožni venec in litanije  

  8.00  Sveta maša – posebej vabljeni bolni in starejši; po maši slovo 

Marije  iz župnije  

 Trebnje  9.30  Sprejem Marije romarice pred cerkvijo  

  10.00  Sveta maša  

  11.00 

do 

14.30  

Molitev po skupinah  

  14.30  Slovo Marije in odhod v ljubljansko stolnico  

24. 6.  Zaplaz  20.00  Sprejem Marije romarice iz Fatime in sveta maša – bogoslužja 

vodi g. prodekan Robert Hladnik; pridiga g. Igor Luzar 

  21.00 Pete litanije in molitev za domovino; nato rožni venec in 

osebno češčenje – odhod v Šentrupert  

25. 6.  Šentrupert  6.30 Zbiranje pred kapelico sv. Ruperta in rožni venec  

  7.00  Sprejem Marije in procesija v cerkev; sveta maša  

  8.00  Ljudska pobožnost  

  9.00  Molitvena skupina in ZMP  

  10.00  Odlaganje prošenj pred Marijo – branje le teh bo pred mašo ob 

15.30  

  11.00  Animatorji  

  12.00  Tiha osebna molitev  

  13.00  Molitev za bolne in ostarele  

  14.00  Otroci in veroučenci – spletanje venca za Marijo  

  15.00  Rožni venec s fatimskimi uvodi  



www.sticna.com 

  15.30  Sveta maša  

  16.30  Posvetitev Marijinemu brezmedežnemu Srcu  

  17.00  Slovo iz župnije in dekanije  

 


