OZNANILA
39. teden 2019, od 29. 9. do 6. 10. 2019
7:00 za župljane
9:00 mladinska maša za Franca Kokol (o.s.) in
Ivano
PONEDELJEK Sv. Hieronim, duhovnik, 7:00 za Mitja Žgavec;
po namenu
30. september cerkveni učitelj
19:00 za Franca Klemenc (o.s.) - ml.;
TOREK
Sv. Terezija Deteta
za Franca Obrul (n.v.)
1. oktober
Jezusa, dev.,cerk.učit.
19:00 za Viktorja Čekon (osm.);
SREDA
Sv. Angeli varuhi
za Cecilijo Zajamšek (n.v.)
2. oktober
NEDELJA
29. september

26. nedelja med letom,
kvaterna

ČETRTEK
3. oktober

Sv. Evald, četrtek pred
prvim petkom

PETEK
4. oktober
SOBOTA
5. oktober
NEDELJA
6. oktober

19:00 za Franca Jeseničnik;
za Franca in Emo Planinšec in vse na Petrovem
umrle, po maši molitvena ura za duhovne poklice
19:00 za Franca Skočir;
Sv. Frančišek Asiški,
za Frančiška Zaveršnik (n.v.), po maši litanije Srca
prvi petek v mesecu
Jezusovega z blagoslovom
Sv. Apolinarij, sobota po 9:00 za Elizabeto Zakeršnik (osm.);
za Ivana Sinreih (osm.), po maši litanije Matere
prvem petku
božje
27. nedelja med letom, 7:00 za župljane
9:00 mladinska maša za Viktorja Buč (o.s.) in
rožnovenska nedelja
Marijo, Simona in Frančiško Brešar

Ta teden smo pokopali: Elizabeto Zakeršnik, Viktorja Čekon in Ivana Sinreih, molimo
zanje in za vse naše pokojne.
V nedeljo vabimo vse ministrante k mladinski maši, po njej pa bo mesečna vaja. V
službo ministrantov vabimo še nove dečke, starši vzpodbudite jih in pripeljite.
V oktobru, mesecu rožnega venca, poživimo to molitev po družinah ali osebno,
ter se Bogu priporočimo za utrditev naše vere. Pred mašo bomo redno molili.
V mesecu oktobru čistijo cerkev in okolico prebivalci Male Mislinje, prebivalcem
iz Razborce pa lepa hvala.
Urnik verouka je nekoliko spremenjen, prosim, da si ga ogledate.
Ta teden ministrirata: Krajnc Mirko in Jazbec Jan.
Nova Družina in Ognjišče.
Duhovna misel tedna: „Moli v duhu in resnici, kajti molitev brez pomisleka bi
bila kot roža brez žlahtnega vonja.“ (A.M.Slomšek)

