30. nedelja med letom – 29. oktober 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Danes je 30. nedelja med letom; žegnanjska nedelja.
Prihodnja nedelja bo 31. nedelja med letom, zahvalna nedelja.
Ta teden zaradi šolski počitnic ne bo verouka.
V ponedeljek, 30. oktobra, ob 9.00 uri bo družabno srečanje za starejše.
V sredo, 1. novembra, bo slovesni in zapovedani praznik vseh svetih. Svete maše
bodo po nedeljskem razporedu (ob 8.30 uri, ob 10.00 uri in ob 19.00 uri). Ob
17.30 uri v cerkvi molitev rožnih vencev za verne duše in za naše rajne – njihova
imena nas bodo spominjala tudi ob svečkah pred oltarjem. Ob 20.00 uri bo na
Žalah molitev mladih.
V četrtek, 2. novembra, bo spomin vseh vernih rajnih – duše v vicah. Sveti maši
bosta zjutraj ob 7.30 uri in zvečer ob 19.00 uri. Ob 18.15 uri molitev pred
Najsvetejšim.
Od četrtka (2. november) do petka (3. november) bo jesenski oratorij za otroke in
mlade. Potekal bo od 9.30 do 14.00 v klubu (pri vhodu v glasbeno šolo).
V petek, 3. novembra, bo prvi petek v mesecu. Dopoldan bo obisk bolnih in
ostarelih na domovih. Pri obeh svetih mašah bomo počastili Srce Jezusovo. Ob
9.00 bo čiščenje cerkve (župnijska Karitas). Vabljeni tudi prostovoljci, da skupaj
poskrbimo za urejenost naše cerkve.
Od petka (3. november) do sobote (4. november) bo srečanje salezijanske
mladine na Bledu.
V soboto, 4. novembra, bo sobota po prvem petku. Ob 18.00 uri bo molitev pred
Najsvetejšim.
Župnijska Karitas vabi, da ob 1. novembru in med letom prižgete manjšo svečo in
del sredstev porabljenih kot dar za sveče namenite ljudem v stiski. Sveče lahko
dobite po sveti maši pri izhodu iz cerkve, priporočeni dar za svečo je 1,20 €.
Na razpolago so nova številka Družine, Ognjišče in mesečni koledar.
Uradne ure za župnijsko pisarno so ta teden vsak dan po sveti maši ali po
predhodnem dogovoru.
Župnik Grega je dosegljiv na 041-261-870 ali na gregavalic@yahoo.com.

