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TEDEN V LETU: #48

8:00 ŽIVI IN ++ ŽUPLJANI
KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA
24.11.2019

Ponedeljek
Katarina Aleksandrijska, muč.
25.11.2019
Torek
Leonard Portomavriški, red.
26.11.2019

10:00 BOLNI, OSTARELI IN VSI V STISKAH

19:00

+ Meri Lagoja
++ Tone Kepic in Frančiška Žankar

7:00 V zahvalo

Sreda
Modest in Virgil, ap.. Karantanije
27.11.2019

19:00 + Mari Crlenič

Četrtek
Katarina Laboure, vidkinja
28.11.2019

7:00 + Franc Mušič

Petek
Filomen, muč.
29.11.2019
Sobota
Andrej, apostol
30.11.2019

19.00

+ Marjan Pale
V dober namen

8:00 + Gorazd Šuc

8:00 ŽIVI IN ++ ŽUPLJANI
Prva adventna nedelja Karitas
1.12.2019

10:00 ŽIVI IN ++ ČLANI IN ČLANICE KARITAS

Ta teden obhajamo teden Karitas:
Ponedeljek
Po sv. maši srečanje članov in članic ŽPS in GS, člani in članice lepo
vabljeni.
Sreda
Vabljeni na romanje na Ponikvo. Zvečer vabljeni k spremljanju koncerta
Klic dobrote. Vaša sredstva zbrana v času koncerta in še cel december
bodo namenjena slovenskim družinam v stiski.
Sobota
Ob 9.00 uri vabljeni na delavnico adventnih venčkov v učilnico.
Nedelja
Bo prva adventna in tudi nedelja Karitas. Pri maši bomo blagoslovili
adventne venčke. Vaši darovi med mašo bodo namenjeni za župnijsko in
škofijsko Karitas. Letos ne bomo imeli tradicionalnega koša, ker smo
hrano pred kratkim razdelili. Zato članice ŽK prosijo, da namesto hrane in
drugih sredstev darujete v pušico. Če bo potreba, bodo članice ŽK
določene potrebščine za pomoč kupile naknadno. Prihodnjo nedeljo nas
bodo obiskali iz Ihana. Kot že običajno, nam bodo ponudili adventne
venčke.
V pripravi na birmo skupaj z župnijo Vir organiziramo romanje v Rim od
26. do 29. marca prihodnje leto. Na romanje so posebej povabljeni
birmanci in botri, ni pa to zaključena skupina, ampak je romanje odprto,
da se lahko prijavite tudi drugi. Če bi se kdo želel pridružiti, lahko vzame
program z vsemi potrebnimi informacijami. Prijave in plačana akontacija
so možne do 31.12. Prijavnice oddate osebno župniku.
Na oglasnih deskah in na spletu si že lahko ogledate urnik adventnega in
božičnega praznovanja. Glede na to, da so urniki ob določenih svetih
dnevih različni od običajnega, vas posebej spodbujam, da si ogledate
seznam, da boste dobro obveščeni

