33. nedelja med letom – 19. november 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Danes je 33. nedelja med letom.
Prihodnja nedelja bo 34. nedelja med letom, nedelja Jezusa Kristusa kralja
vesoljstva, zadnja nedelja v cerkvenem letu.
Danes ob 14.00 uri gremo nabirat mah za jaslice. Lepo vabljeni, da nam pridete
pomagat. Več nas bo, prej bomo končali.
Začenjamo teden zaporov v katerem smo povabljeni, da molimo za zapornike in
njihove družine, za žrtev kaznivih dejanj ter za zaposlene in prostovoljce, ki
skrbijo za zapornike.
V ponedeljek, 20. novembra, bo ob 9.00 uri bo družabno srečanje za starejše.
V torek, 21. novembra, bo ob 20.00 uri bo srečanje Biblične skupine.
V četrtek, 23. novembra, ob 18.15 uri bo pred sveto mašo molitev pred
najsvetejšim za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov. Ob 20.00 uri bo v
Štepanji vasi srečanje tajnikov ŽPS-jev.
Pomembno obvestilo za starše: sveti Miklavž je sporočil, da je dobil zelo malo
pisem pridnih otrok. Pot do nebes je zelo dolga, zato s pisanjem pisma Miklavžu
ne odlašajte do zadnjih dni. Prijavnice za Miklavžev obisk so pri izhodu iz cerkve.
Izpolnjene čim prej vrnite v župnijsko pisarno.
Če ima kdo na vrtu kakšno primerno smreko za okrasitev župnijske cerkve se
lepo priporočamo, da nam to sporoči v župnijsko pisarno. Za odvoz smreke in
ureditev bomo poskrbeli mi.
Čez 14 dni, na prvo adventno nedeljo, boste lahko v cerkvi kupili adventne
venčke, ki jih bomo naredili.
V zakristiji se nahaja manjša ženska torbica, ki je očitno nihče ne pogreša.
Na razpolago je nova številka Družine. V župnijski pisarni lahko naročniki dobite
revijo Magnificat in redno zbirko Mohorjeve družbe z Mohorjevim koledarjem.
Vabim vas k ogledu župnijske spletne strani, ki počasi dobiva novo podobo.
Uradne ure za župnijsko pisarno so v torek, sredo in četrtek med 14.00 in 15.00.
Župnik Grega je dosegljiv na 041-261-870 ali na gregavalic@yahoo.com.

