2. ADVENTNA NEDELJA – STANOVSKA ZA DORAŠČAJOČE – 10. december 2017
Molitveni namen: Da bi kristjani po vsem svetu z novim žarom oznanjali in živeli evangelij.
Od nas je odšel Blaž Čepon iz Polhovega Gradca. Od njega se lahko poslovite jutri v ponedeljek, od
18h dalje v mrliški vežici v Polhovem Gradcu. Pogreb z mašo bo v torek ob 15h izpred mrliške vežice.
Priporočamo ga v molitev.
Godovi med tednom:
Ponedeljek: Damaz I. - papež
Torek: Devica Marija iz Guadalupe
Sreda: Lucija – devica in mučenka
Četrtek: Janez od Križa – duhovnik in cerkveni učitelj
Petek: Antonija, Krizina in druge drinske mučenke
Sobota: Adelajda - kraljica
Danes teden bo tretja adventna nedelja. Nedelja bo stanovska za doraščajoče. Svete maše bodo ob 7h
in 10h doma, v Črnem Vrhu ob 8.30h. Prihodnjo nedeljo bo ob 14.30h spokorno bogoslužje z
možnostjo za sveto spoved. Na voljo bo več spovednikov.
Srečanje župnijske Karitas bo v torek po sveti maši.
Srečanje skupine po izgubi ljubljene osebe bo v torek ob 20h.
Sestanek za starše veroučencev 2. razreda bo v četrtek ob 17h.
Srečanje skupine za moške bo v četrtek ob 20h.
Mladi vabljeni na srečanje prihodnji petek ob 20h.
Misijonsko – karitativna skupina bo prihodnjo soboto ob 9h. Vzemite si malo več časa, saj bomo
obiskali in razveselili starejše v naši župniji. Vabljeni birmanci pa tudi drugi veroučenci.
Drugo srečanje sodelavcev Trikraljevske akcije bo v soboto ob 17.00h pred devetdnevnico v
župnišču. Otroci se lahko za sodelovanje pri TKA še prijavite pri verouku.
Božična devetdnevnica: v soboto začnemo z božično devetdnevnico. Vsak večer ste vsi lepo
povabljeni, da skupaj z Jožefom in Marijo romamo in se pripravljamo na Jezusovo rojstvo. Otroci boste
imeli posebno vlogo, saj boste med petjem adventnih pesmi in prinašanjem sveč vsak večer prinesli
kamenček, s katerim bomo naredili temelje za letošnji hlevček v jaslicah, z molitvijo in pesmijo pa
tlakovali pot Jezusu do naših src.
Lepo povabljeni, da se čim prej naročite na tednik Družino – 101,40 EUR in Ognjišče – 32.00 EUR.
Zbirka Mohorjevih knjig za prihodnje leto 46 EUR. Zelo priporočamo. Povabljeni tudi k naročilom drugih
dobrih revij: Prijatelj, Misijonska obzorja, Vzgoja.
Zadaj v cerkvi lahko dobite tudi koledarje, pratiko ter oglje in kadilo.
Za čiščenje cerkve so na vrsti Dolenja vas, Dvor, Belica, Babna Gora, Hrastenice in Log.

Mašni nameni:
Ponedeljek:
Torek:
Sreda:

11.12.
12.12.
13.12.

Četrtek:
Petek
Sobota:
Nedelja:

14.12.
15.12.
16.12.
17.12.

doma ni maše
ob 18h; † starši Železnik - Setnik
ob 8h; † Danica Skopec
ob 17h v Črnem Vrhu; † Osredkar in Vodnik
ob 18h; † Frančiška Kralj – obletna
ob 18h; † Jože Trontelj – obletna
ob 18h; † Božnar in Oblak – Briše 25
ob 7h; za žive in rajne župljane
ob 8.30h v Črnem Vrhu; † Marijan Arhar
ob 10h; † Franc in Marija Hribernik – Briše - obletna

