34. nedelja med letom – 26. november 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Danes je 34. nedelja med letom, nedelja Jezusa Kristusa kralja vesolja, zadnja nedelja v
cerkvenem letu.
Prihodnja nedelja bo 1. adventna nedelja.
Pred nami je teden KARITAS, ki nas bo v letošnjem letu nagovarjal in vabil k dobroti z
geslom »KJE SEM DOMA?«.
V ponedeljek, 27. novembra, bo ob 9.00 uri bo družabno srečanje za starejše.
V torek, 28. novembra, bo ob 19.30 uri sestanek članov župnijske Karitas.
V sredo, 29. oktobra, ob 20.00 uri bo seja ŽPS-ja.
V četrtek, 30. novembra, ob 18.15 uri bo pred sveto mašo molitev pred najsvetejšim za
nove duhovne poklice in svetost duhovnikov.
V petek, 1. decembra, bo prvi petek v mesecu. Dopoldan bo obisk bolnih in ostarelih na
domovih. Pri obeh svetih mašah bomo počastili Srce Jezusovo. Ob 19.30 bo čiščenje
cerkve (skupina z Menardove). Vabljeni tudi prostovoljci, da skupaj poskrbimo za urejenost
naše cerkve.
V soboto, 2. decembra, bo sobota po prvem petku. Ob 15.00 uri si boste lahko na adventni
delavnici sami izdelali adventni venček. Vabljeni predvsem otroci in mladi. Ob 18.00 uri bo
molitev pred Najsvetejšim.
Prihodnjo nedeljo, na prvo adventno nedeljo, boste lahko v cerkvi kupili adventne venčke,
ki jih bomo naredili. Priporočeni prostovoljni prispevek je 10 evrov. Izkupiček zbranih
sredstev pa bo namenjen za novo cerkveno ozvočenje. Nabirka prihodnje nedelje bo
namenjena za KARITAS. Prav tako pa bodo člani Karitas-a prižgali 1. adventno svečko.
Kar nekaj župljanov je potožilo, da novega župnika bolj slabo sliši. Naše ozvočenje je
dotrajano, zato bomo v kratkem namestili novega. Pogovori z mojstrom so bili že
opravljeni, priporočamo pa se še za kakšen dar.
Pomembno obvestilo za starše: sveti Miklavž je sporočil, da je že dobil nekaj 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.
Na razpolago je nova številka Družine. V župnijski pisarni lahko naročniki dobite revijo
Magnificat in redno zbirko Mohorjeve družbe z Mohorjevim koledarjem.
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.

