OZNANILA
OZNANILA: 3.VELIKONOČNA NEDELJA, 23. APRIL 2017
Godovi v tem tednu:
•
ponedeljek: Jožef Delavec – praznik dela, začetek šmarnic
•
torek: Atanazij, škof, cerkveni učitelj
•
sreda: Filip in Jakob mlajši, apostola
•
četrtek: Florjan (Cvetko), mučenec, zavetnik gasilcev
•
petek: Gotard, meni, škof
•
sobota: Dominik Savio, dijak, zavetnik ministrantov
•
Nedelja: 4. VELIKONOČNA – nedelja Dobrega Pastirja
Danes je 3. velikonočna nedelja. Goduje papež Pij VI., začenjamo pa teden
molitve za duhovne poklice.
Jutri je praznik Jožefa Delavca – svetovni dan dela, začenjamo pa majsko
pobožnost šmarnic. V mesecu maju so maše tudi zjutraj. Jutri sta torej maši
ob 8.30 uri in ob 19.00 uri, ko začenjamo s šmarnicami. Lepo vabljeni.
V sredo godujeta apostola Filip in Jakob mlajši. Ker se začne verouk, je tudi
reden verouk in druge župnijske dejavnosti. Ob 20.00 uri roditeljski sestanek
za starše prvoobhajancev, saj se dan prvega obhajila hitro približuje.
V četrtek goduje Florjan, mučenec in zavetnik gasilcev. Ob 18.15 uri smo
vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim.
Petek je prvi v mesecu. Dopoldne bomo obiskali bolnike na domu, pri obeh
mašah pa bomo počastili Srce Jezusovo. Ob 20.00 uri je občestvena
molitev, ki jo pripravljajo mladi.
V soboto goduje Dominik Savio, dijak in zavetnik ministrantov. Ker je to prva
sobota v mesecu, smo ob 18.00 uri vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim,
zlasti za naše ministrante in za naše letošnje prvoobhajance in njihove
družine.
Na mizici pod korom lahko izberete na listku prvoobhajanca, za katerega
boste molili ves čas do prvega obhajila.
Prihodna nedelja je 4 velikonočna – nedelja Dobrega Pastirja, ko
zaključujemo teden molitve za duhovne poklice. Prosimo, da se bo tudi naša
župnija pokazala kot duhovno rodovitna, tudi v kakem duhovnem poklicu.
Danes je na razpolago nova številka Družine, novo Ognjišče, naročniki lahko
dobijo v pisarni revijo Magnifikat, ob izhodu iz cerkve pa prejmete župnijski
mesečni koledar za mesec maj.

