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TEDEN V LETU: #42

8:00 ŽIVI IN ++ ŽUPLJANI
28. NEDELJA MED LETOM
13.10.2019

Ponedeljek
Kalist I., papež, muč.
14.10.2019
Torek
Terezija Velika
15.10.2019
Sreda
Marjeta Alakok, mistikinja
1610.2019
Četrtek
Ignacij Antiohijski, škof, muč.
17.10.2019
Petek
Luka, evangelist
18.10.2019
Sobota
Pavel od Križa, duh.
19.10.2019

10:00 ZA MLADE, DA BODO NAŠLI KRISTUSA

19:00 + Jero Banov

7:00 + Milka Banko, obl.

19:00

+ Jože Gorjup
++ starši Kosirnik

7:00 Po namenu

19:00

++ Mušič in Rosenwirth
+ Mari Crlenič

8:00 ++ Krajnčevi

8:00 ŽIVI IN ++ ŽUPLJANI
MISIJONSKA NEDELJA
20.10.2019

10:00 BOLNI, OSTARELI IN VSI V STISKAH

Prihodnja nedelja bo tretja v mesecu, zato bo pred oltarjem gospodarski
ofer. Vsem Bog povrni za pretekle darove, ki so znašali 670 Eur.
Kot ste verjetno opazili, smo v tem tednu nadaljevali z deli na župnijskem
dvorišču, zato bo vaš dar zelo dobrodošel.
Obenem bo to tudi misijonska nedelja. Darove za misijone lahko oddaste
v škatlo pri vhodu na kor.
Še vedno smo v mesecu oktobru, posebej posvečenem rožnovenski
pobožnosti. Vabljeni, da se v molitvi rožnega venca doma, po družinah
izročati Bogu po Mariji za blagoslov in varstvo.
Sledi:
- V petek, 25. oktobra bo v Domžalah spovedni dan pred praznikom vseh
svetih. Kot običajno bodo spovedovali različni spovedniki med 7.00 in
19.00 uro.
- Mesec november je posebej posvečen molitvi za naše rajne. Zadaj v
škatlo pri vhodu na kor boste lahko darovali za sv. maše za duše v vicah.
Ne pozabimo naših rajnih, predvsem pa tistih, ki se jih nihče več ne
spominja.
Na seji ŽPS smo med drugim govorili tudi o skrbi za našo cerkev. Težave
se pojavljajo pri čiščenju cerkve in pranju perila. Za čiščenje cerkev bomo
z novim cerkvenim letom, 1. adventno nedeljo spet povabili prebivalce
Trzina po posameznih ulicah, da priskočijo na pomoč pri čiščenju našega
svetišča.
Priporočamo se tudi za pomoč pri pranju prtov. To je pomembno delo, ni
pa zelo zahtevno, saj pride v poštev samo nekajkrat letno. Če bi se našla
kakšna pridna roka za pomoč, naj se oglasi kar pri župniku, da se
dogovorimo.

