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TEDEN V LETU: #45

8:00 ŽIVI IN ++ ŽUPLJANI
ZAHVALNA NEDELJA
3.11.2019

10:00 BOGU V ZAHVALO ZA VSE DOBROTE

Ponedeljek
Karel Boromejski, škof
4.11.2019

19:00 + Dragica Hočevar

Torek
Zaharija in Elizabeta
5.11.2019

7:00 ++ dušni pastirji

Sreda
Lenart, opat
6.11.2019

19:00 + Pavle Habat

Četrtek
Engelbert, škof
7.11.2019

10:00 DSO: V zahvalo

Petek
Bogomir, škof
8.11.2019

19.00 ++ Kočarjevi

Sobota
Posvetitev lateranske bazilike
9.11.2019

8:00 ++ sestre Poznič

8:00 ŽIVI IN ++ ŽUPLJANI
32. NEDELJA MED LETOM
10.11.2019

10:00 ZA MLADE, DA BODO NAŠLI KRISTUSA

V tem tednu otroci nadaljujejo z rednim veroukom.
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.
Sreda
Po sv. maši bo srečanje za ministrante. Ponovno vabim lanske
prvoobhajance. Nekaj odziva je že bilo, prostora pa je še dovolj.
Četrtek
Dopoldne bom obiskoval bolne in ostarele po domovih. Sv. maša bo v
Domu.
Večerni mašni nameni in tudi večina sobotnih mašnih namenov je
zasedenih do 15. decembra.
Na današnjo zahvalno nedeljo se oba duhovnika zahvaljujeva za vse male
pozornosti, ki nama jih naklonite med letom tako v raznih dobrotah, kakor
v molitvi. Posebna zahvala gre vsem, ki se trudijo za lepoto našega
svetišča, naše župnijske cerkve in bogoslužja.
Hvala vsem, ki ste zbrali pogum in priskočili na pomoč pri pranju
cerkvenega perila. Spodbujam pa še naprej sobotno pomoč pri čiščenju
cerkve. Nek sistem pač mora biti, zato bomo spodbudili udeležbo po
ulicah. Kdor pa iz tiste ulice ne bi mogel, ampak bi želel katero drugo
soboto, je ravno tako dobrodošel. V cerkvi je dovolj prostora.
Zadaj med različnim reklamnim materialom na polici je tudi nekaj
programov za romanje v Rim. V pripravi na birmo skupaj z župnijo Vir
organiziramo romanje v Rim od 26. do 29. marca prihodnje leto. 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.

