OZNANILA
34. teden 2019, od 25. 8. do 1. 9. 2019
NEDELJA
25. avgust
PONEDELJEK
26. avgust
TOREK
27. avgust
SREDA
28. avgust
ČETRTEK
29. avgust
PETEK
30. avgust

SOBOTA
31. avgust
NEDELJA
1. september

21. nedelja med letom

Sv. Rufin
Sv. Monika, mati sv.
Avguština
Sv. Avguštin, škof,
cerkveni učitelj

7:00 za župljane
14:00 pri sv. Ani na Pungradu za Ivanko in
Rafaela Javornik
7:00 za Stankota Pačnik (n.v.);
za vse rajne Pelc in Novakove
19:00 za Ano Skarlovnik (o.s.) in Ignaca;
za Avguština Vajde in sorodnike
7:00 za Stankota Tovšak (30.dan);
za Jožefo Arnežnik (n.v.)

Mučeništvo Janeza
Krstnika, začetek
3.dnevnice pred l.ned.
Sv. Feliks (Srečko),
drugi dan tridnevnice

19:00 za Petra Krajnc (n.v.);
za Franca Ropert (o.s.);
za Mihaelo Pušnik (n.v.)
19:00 za Franca Jeseničnik;
za Marijo Pečko (o.s.);
za Mirkota Plevnik (o.s.) in vse na Kohovem
umrle
19:00 za Jožeta Mesarič (o.s.) in Matildo;
Sv. Rajmund Nonat,
za Silvo Kotnik (30.dan);
tretji dan tridnevnice
za Anico Slemenik (n.v.)
10:00 za župljane;
22. nedelja med letom,
lepa nedelja sv. Ilja, prva za Mirkota Šverc;
za pok. župnika Franca Bohanec in za vse rajne
v mesecu,
duhovnike, ki so delovali v Šentiljski župniji, po
maši procesija, nato druženje pred. Sl.domom

Lepo vabljeni k tridnevnici pred lepo nedeljo, da se duhovno pripravimo na
praznovanje farnega praznika. Vsak dan bo pred sveto mašo priložnost za sveto
spoved. Lepo prosim za sodelovanje v pripravah na lepo nedeljo. Slovesnost bo
vodil novomašnik g. Primož Lorbek iz župnije Zavrč. V petek od 14.ure dalje vas
srčno vabimo na krenclarijo. Priporočamo se vam za rože in zelenje. Ženam in
gospodinjam se priporočamo za potice in pecivo. Prosimo vas tudi za zbiranje
dobitkov za srečelov in za darovane mlaje. V petek ob 18.uri bo vaja za vse
ministrante (priprava na lepo nedeljo). V nedeljo bo darovanje za nove klopi v
cerkvi. Ta teden ministrirajo vsi ministranti.
Nova Družina.
Duhovna misel tedna: »Združeni ob farnem zavetniku sv. Iliju se veselimo
skupnega praznika.«

