OZNANILA
51. teden 2020, od 20. 12. do 27. 12. 2020
NEDELJA
4. adventna nedelja - B
20. december
PONEDELJEK Peti dan božične
21. december osemdnevnice
TOREK
22. december
SREDA
23. december
ČETRTEK
24. december
PETEK
25. december
SOBOTA
26. december

Šesti dan božične
osemdnevnice
Sedmi dan božične
osemdnevnice
Osmi dan božične
osemdnevnice
Božič - dnevna maša

NEDELJA
27. december

Sv. Družina

Sv. Štefan, diakon,
mučenec

za Heleno Kimperk in sorodnike, Štefko Krajnc
(o.s.) in moža Jožeta
za Pongraca in Marijo Vovk (o.s.), Blaža in
Heleno Planinšec ter sorodnike;
za zdravje in v dober namen
za pok. duhovnika Ivana Kralj (osm.);
za Ivana Vivod (o.s.) in Milico
za Ljudmilo Kvas (o.s.), Martina in Jožeta
za Toneta Tovšak
za Antona in Alojzijo Černič
za Jožeta Kotnik, Elizabeto Vranjek in vse na
Inčkovem umrle;
za Štefko Križovnik in Milana Škrinjar
za Romana Uršej (o.s.) in vse rajne Kanovnikove
in Krajnčeve

Ta teden smo pokopali duhovnika Ivana Kralj, molimo zanj in za vse naše pokojne.
Zaradi razmer še ostajajo ukrepi glede verskih obredov do nadljnjega enaki.
Luč miru iz Betlehema prihaja med nas: „Prižgimo bližino!“ Morda v teh okoliščinah
še toliko bolj potrebujemo plamenček, ki bo ogrel naša srca. Letošnja poslanica nas
vabi, da se zbližamo na nove načine. Poskuša nas spomniti, kako pomembni sta
ljubezen in bližina – še najmanjša pozornost sveti in vliva upanje. Kako do plamena?
Plamen bo od nedelje 20.12.2020 do Božiča gorel v cerkvi v Št.Ilju pod Turjakom.
Te dneve od 11.do17.ure boste lahko prišli po plamen s svojo svečo. Prosimo vas, da
v cerkev vstopate posamično in upoštevate vsa navodila od NIJZ. Luč miru iz
Betlehema je od vsega začetka dobrodelna akcija, zato lahko darujete na več načinov:
pošljete SMS sporočilo (glej sliko na poslanici), ali darujete dar v nabiralnik ob
Betlehemski lučki. Bog vam povrni!
Ta teden lepo vabljeni k sv.spovedi in obhajilu po najavi in dogovoru.
Nova praznična Družina s koledarjem, tudi v prosti prodaji (4,60 evra).
Duhovna misel tedna: “Ob pogledu na jaslice se ne bomo počutili osamljene.”
(Rino Fisichella).
Župnik Tine s sodelavci vam želim obilje blagoslova, zdravja in novega upanja
v prihodnost. Ostanimo med prazniki še tesneje povezani v molitvi in dobrih delih!

