31. nedelja med letom – 5. november 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Danes je 31. nedelja med letom, zahvalna nedelja.
Prihodnja nedelja bo 32. nedelja med letom.
V ponedeljek, 6. novembra, bo ob 9.00 uri bo družabno srečanje za starejše.
V torek, 7. novembra, bo ob 20.00 uri bo srečanje Biblične skupine.
V sredo, 8. novembra, bo ob 19.30 bo večer za odrasle (kateheze za odrasle).
To bo druga kateheza v sklopu 7 katehez na temo telesnega, duševnega in
duhovnega zdravja. Zgibanko s podrobnejšimi informacijami in datumi prihodnjih
katehez si lahko vzamete pri izhodu iz cerkve. Na te večere ste vabljeni vsi
odrasli, ki bi radi poglobili svojo duhovno življenje na malce drugačen način.
V četrtek, 9. novembra, bo ob 18.15 uri molitev pred Najsvetejšim.
V petek, 10. novembra, bo ob 20.00 molitev za mlade.
V petek so člani je župnijske Karitas skupaj z drugimi prostovoljci očistili cerkev.
Hvala za ureditev naše cerkve. Naslednja čistilna akcija bo prihodnji prvi petek po
večerni sveti maši. Cerkev se čisti vsak petek ob 9.00 uri. Enkrat mesečno pa
bodo sedaj večje čistilne akcije. Če bi kdo želel prispevati k urejenosti cerkve,
vabljen v petek ob 9.00, da priskoči na pomoč. Vsak par rok je dobrodošla
pomoč.
Župnijska Karitas se vam zahvaljuje za nakup manjših sveč in za tako zbrane
darove, ki bodo namenjeni ljudem v stiski.
Obenem vas prostovoljci župnijske Karitas prosijo, da 0,5 % dohodnine namesto
v državni proračun raje namenite župnijski Karitas. Obrazce z zahtevo najdete ob
izhodu iz cerkve, izpolnjene obrazce pa vrnite v župnijsko pisarno najkasneje do
18. decembra 2017.
Od 1. novembra do 30. novembra se daruje gregorijanska sveta maša za pokojno
Otilijo Hojnik.
Uradne ure za župnijsko pisarno so v torek, sredo in četrtek med 14.00 in 15.00
uro, vsak dan po sveti maši ali po predhodnem dogovoru.

Župnik Grega je dosegljiv na 041-261-870 ali na gregavalic@yahoo.com.

