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TEDEN V LETU: #47

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
22.11.2020

Ponedeljek
Klemen I., papež, muč.
23.11.2020
Torek
Krizogon Oglejski, muč.
24.11.2020
Sreda
Katarina Aleksandrijska, dev.,
muč.
25.11.2020
Četrtek
Leonard Portomavriški, misijonar
26.11.2020

ŽIVI IN ++ ŽUPLJANI
ŽIVI IN ++ CERKVENI PEVCI

++ Tone Ipavec, Cilka in Franc Mušič
+ Slavko Kralj, 7. dan

Za zdravje

++ Kočarjevi

++ Duše v vicah

Petek
Modest in Virgil, apostola
Karantanije
27.11.2020

+ Dragica Keršmanc Novak
+ Franci Mušič, 7. dan

Sobota
Katarina Laboure, vidkinja
28.11.2020

Za končanje pandemije in za ++ žrtve

PRVA ADVENTNA NEDELJA
KARITAS
29.11.2020

ŽIVI IN ++ ŽUPLJANI
ŽIVI IN POKOJNI ČLANI IN ČLANICE
ŽUPNIJSKE KARITAS

Ob smrti + Slavka Kralja so namesto cvetja na grob darovali za sv. maše:
1x Vera Maglica
1x družina Kurent-Šuštarjevi
1x Mesarjevi in Bogovič
Ob smrti + Franca Mušiča-Blaževega, pa so darovali namesto cvetja na
grob za sv. maše:
1x družina Kurent-Šuštarjevi
2x nečakinja Marjana z družino
2x nečakinja Polona z družino
Za cerkev je brat Blaž z družino daroval 100 €.
Iskrena zahvala tudi vsem, ki darujete za cerkev ali osebno v župnišču ali
nakažete vaše darove na TRR.
Otroci naj s starši pogledajo naslednjo lekcijo veroučne snovi po učbeniku.
Še bolj kot to pa vabljeni k skupni družinski molitvi in spremljanju
bogoslužja preko medijev.
Ves november je posvečen molitvi za naše pokojne. To vključuje:
- obisk pokopališča/groba;
- molitev za rajne darujmo za sv. maše za duše v vicah;
- ob primernem času zmolimo v krogu družine desetko rožnega venca za
duše v vicah;
- za naše rajne naredimo kakšno osebno žrtev in dobro delo.
Lahko prejmemo delni ali popolni odpustek za naše rajne (odvisno od
stanja naše duše, koliko je v milosti in nenavezanan na greh). To vključuje:
- obisk pokopališča/groba in molitev za rajne;
- molitev po namenu sv. očeta Frančiška (vera, očenaš, zdravamarija,
slava Očetu);
- prejem zakramenta sv. spovedi..
UKREPI SO ŠE VEDNO MOČNO ZAOSTRENI, ZATO ŠE NE BO
MOŽNOSTI OBHAJILA IN SV. SPOVEDI.
V nujnih življenjskih primerih se obrnite na: 040/975443.

