KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA - STANOVSKA ZA STARŠE – 20. november 2022
Molitveni namen: Da mladi v Cerkvi našli prostor za svojo osebno rast ter odnos z Bogom.
Od nas je odšel: Stanislav Pečko iz Babne Gore. Pogreb bo enkrat v prihodnjem tednu na Viškem
pokopališču. Priporočamo ga v molitev.
Godovi med tednom:
Ponedeljek: Darovanje Device Marije
Torek: Cecilija – devica in mučenka
Sreda: Klemen I. – papež in mučenec
Četrtek: Andrej Dung- Lac, duhovnik in drugi vietnamski mučenci
Petek: Katarina Aleksandrijska – devica in mučenka
Sobota: Obletnica posvetitve celjske stolnice
Danes teden bo prva adventna nedelja in nedelja Karitas. Nedelja je stanovska za otroke. Svete maše
bodo doma ob 7h in 10h v Črnem Vrhu ob 8.30h. Pušica bo namenjena za potrebe Karitas.
V letošnjem Tednu Karitas nas bo nagovarjalo geslo: »Skupaj delajmo za dobro«, ki je še posebej
primerno za današnji čas. O dogodkih in vsebini se lahko pozanimate na spletni strani tedna Karitas. V
sredo bo potekal že 32. dobrodelni koncert Klic dobrote za pomoč družinam v stiski. Neposredni prenos
bo na TV SLO - I. program, Radio Slovenija in Radio Ognjišče. Poklicani smo, da bi bolj in bolj postajali
znamenje Božje ljubezni v svetu.
Verski tisk toplo priporočamo v vsak krščanski dom. V teh časih je najbolj smiselno, da imate verski tisk
naročen po pošti. Z založnikom se lahko dogovorite tudi za plačevanje na obroke. Prav tako bomo do
nadaljnega po pošti pošiljali tudi župnijsko glasilo Pot. Nekaj izvodov lahko vzamete tudi v cerkvi.
Sveti Miklavž bo potreboval nekaj pomoči, da bo lahko obdaroval naše otroke. Pomagate mu lahko to in
prihodnjo nedeljo zadaj pri izhodu, kjer je nabiralnik za darove.
Prihodnjo nedeljo bomo vstopili v adventni čas. Blagoslovili bomo adventne vence in sveče, ki jih
lahko prinesete s seboj. Naj nas molitev poveže v družinah in med seboj v pričakovanju bližine
Odrešenika.
Ob prazniku sv. Cecilije, zavetnice pevcev, se zahvaljujem zborovodjem, organistom in pevcem, ki s
svojim talentom skrbite za lepoto bogoslužja v naši župniji. Bog vam povrni.
Za čiščenje cerkve so na vrsti Briše in Praproče.
Mašni nameni:

Ponedeljek:
Torek:
Sreda:

21.11.
22.11.
23.11.

Četrtek:
Petek
Sobota:
Nedelja:

24.11.
25.11.
26.11.
27.11.

ob 15h Črni Vrh; pogreb Franc Kržinšik
ob 18h; † Jasmina Rihar – 7. dan
ob 8h; † Jože in Marija Rihtar - obletna
ob 17h Črni Vrh; † Liparjevi
ob 18h; † Klemen Škof – za god
ob 18h; † Andrej Hribernik – za god
ob 18h; † Anton Velkovrh – 7. dan
ob 7h; za žive in rajne župljane
ob 8.30h Črni Vrh; † Stanko in Marija Gerjolj - obletna
ob 10h; † Leopold in Marija Kržišnik

