1. adventna nedelja – 3. december 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Danes je 1. adventna nedelja, prva nedelja novega Cerkvenega leta.
Prihodnja nedelja bo 2. adventna nedelja.
V ponedeljek, 4. decembra, bo ob 9.00 uri bo družabno srečanje za starejše.
V torek, 5. decembra ne bo rednega verouka, bodo pa kot običajno pevske vaje za otroški
zbor ob 15.00 uri v kapeli (na desni strani cerkve; vhod skozi orgle). Ob 17.00 uri nas bo v
dvorani pod cerkvijo obiskal sv. Miklavž.
V četrtek, 7. decembra, ob 18.15 uri bo pred sveto mašo molitev pred najsvetejšim za nove
duhovne poklice in svetost duhovnikov.
V petek, 8. decembra, ob 20.00 uri bo molitev za mlade.
Prihodnjo nedeljo bodo skavti prodajali piškote za dobrodelne namene. Zbrani prispevki
bodo namenjeni skavtom, ki si ne morejo privoščiti kampiranja. Na vratih je njihov plakat.
Kupite lahko adventne venčke, ki so jih naredili mladi. Priporočeni prostovoljni prispevek je
10 evrov. Izkupiček zbranih sredstev bo namenjen za novo cerkveno ozvočenje. Nabirka
današnje nedelje bo namenjena za KARITAS.
V torek bodo mojstri začeli montirati novo cerkveno ozvočenje. Prvi dobrotnik je že prinesel
svoj dar, priporočamo se še za kakšne darove, da bomo lahko pokrili stroške ozvočenja.
V mesecu novembru se je v košarici nabralo prostovoljnih prispevkov za 8 svetih maš, ki
jih bomo darovali za rajne.
Začel se je adventni čas. Na pot se podaja tudi Marija Romarica, ki bo obiskovala naše
družine. Vabljeni, da Marijo Romarico sprejmete v svoj dom in skupaj z njo poživite
družinsko molitev.
V nedeljo, 17. decembra, ob 14.00 uri bo srečanje za starejše, ki ga pripravlja župnijska
Karitas. Najprej bomo imeli sveto mašo, po sveti maši pa bo še kulturni program, ki ga
pripravlja Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje. Priporočamo se za kakšne dobrote, s
katerimi bomo na koncu postregli goste.
Na razpolago je nova številka Družine, mesečni koledar za mesec december, v župnijski
pisarni pa lahko dobite tudi Marijanski koledar za leto 2018.
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.

