OZNANILA
51. teden 2018, od 23. 12. do 30. 12. 2018
7:00 za župljane
9:00 mladinska maša za Ivana Vivod (o.s.) in
Milico
7:00 za verne duše v vicah in naše rajne
PONEDELJEK Osmi dan božične
18:00 prva polnočnica, maša za Toneta Tovšak
24. december osemdnevnice,
20:00 druga polnočnica pri sv. Urhu, maša za
Sveti večer
Janeza Osonkar (o.s.) in rajne Dovžane
24:00 tretja polnočnica, maša za Ivana in Marijo
Vivod (o.s.) in vse na Kokolovem umrle
9:00 za Antona in Alojzijo Černič
TOREK
Božič - dnevna maša,
17:00 božično novoletna maša pri sv. Ani na
25. december Gospodovo rojstvo
Pungratu maša za Franca Skočir
SREDA
Sv. Štefan, diakon, prvi 9:00 blagoslov vode in maša za Štefko Križovnik
in Milana
26. december mučenec
11:00 pri sv. Urhu blagoslov vode, maša za Jožeta
Kotnik in vse na Inčkovem umrle, po maši
blagoslov konjev in konjenikov.
18:00 blagoslov vina v čast. sv. Janezu, nato maša
ČETRTEK
Sv. Janez Evangelist,
za Štefana Pogorevc (o.s.);
27. december apostol
za Ivanko in Ivana Merzdovnik in vse rajne
Ješovnikove
18:00 za vse rajne Vrčkovnikove;
PETEK
Sv. nedolžni otroci
za Vanča Tovšak (o.s.) in Toneta
28. december
SOBOTA
Peti dan božične osmine 9:00 za Antona Planinšec (o.s.);
29. december Tomaž Becket, škof,muč za Mitja Žgavec in verne duše v vicah
7:00 za župljane
NEDELJA
Sv. Družina
9:00 mladinska maša za Andreja Marhat in
30. december
Frančiška Zaveršnik, med mašo blagoslov otrok
NEDELJA
23. december

4. adventna nedelja - C

Prihodnjo nedeljo vabimo k mladinski maši vse otroke k božičnemu blagoslovu.
Novo Ognjišče, Družina (v prosti prodaji s koledarjem). Revija Jaslice (5,50 evrov-v
njej so predstavljene tudi jaslice naše župnije).
Vabimo vas, da obnovite naročnine za verski tisk in Mohorjeve knjige. Priporočamo
se tudi za stolnino, ki ostane ista kot lani. (20 evrov).
Vabimo vas na župnijsko romanje v tujino – Severna Italija v mesecu juniju 2019.
Vzemite program romanja pri izhodu.
Na Božič bo darovanje za nove klopi v cerkvi (dar Božička).
Ta teden ministrirata: Pečečnik Sandi in Križovnik Žan.
Duhovna misel tedna: „Poglej na Detece, pripravi v srcu jaslice!“ (Helena Malovrh)

