13. NAVADNA NEDELJA – STANOVSKA ZA OTROKE – 1. julij 2018
Molitveni namen: Da bi Slovenci, ki zaradi različnih razlogov živijo po svetu, ohranili ljubezen do doma,
domovine, slovenskega jezika in do Boga.
Od nas je odšel Janez Šifrer iz Setnika 32. Pogreb bo v Polhovem Gradcu enkrat prihodnji teden.
Priporočamo ga v molitev.
Godovi med tednom:
Ponedeljek: Ptujskogorska Mati Božja
Torek: Tomaž - apostol
Sreda: Urh - škof
Četrtek: Ciril in Metod – slovanska apostola in sozavetnika Evrope
Petek: Marija Goretti in prvi petek
Sobota: Vilibald – škof in prva sobota
Danes teden bo 14. navadna nedelja. Nedelja bo stanovska za doraščajoče. Svete maše bodo ob 7h in
10 doma, v Črnem Vrhu ob 8.30h. Večerne maše v mesecu juliju in avgustu bodo ob 20h.
Verouk. Kdor še ni, lahko spričevalo dobi v zakristiji. Podpisana spričevala in izpolnjeno prijavnico za
oratorij čimprej oddajte. Prijavnice za oratorij s prispevkom lahko oddate v zaprti ovojnici zadaj v
nabiralnik.
Hvala vsem prostovoljcem in darovalcem ob pripravi kontejnerja za Madagaskar. Na praznik
apostolov Petra in Pavla je praznoval svoj god in 70 letnico misijonar Pedro Opeka. Spomnimo se ga v
molitvi. Če želite darovati za misijon Janeza Krmelja, lahko tudi v mesecu juliju še darujete zadaj v
posebni nabiralnik ali na TRR odprt pri Misijonskem središču Slovenije.
Romarji po poteh škofov Friderika Barage in Jakoba Trobca se v petek odpravljamo na dolgo romarsko
pot. Priporočamo se v molitev in obljubljamo tudi našo romarsko molitev.
Za čiščenje cerkve je na vrsti Dolenja vas, Dvor, Belica, Babna Gora, Hrastenice in Log.
Mašni nameni:

Ponedeljek:
Torek:
Sreda:

2.7.
3.7.
4.7.

Četrtek:
Petek
Sobota:
Nedelja:

5.7.
6.7.
7.7.
8.7.

doma ni maše
ob 20h; † Jože Malvorh – 30. dan
ob 19h v Črnem Vrhu; † Ivana in Danijel Justin
ob 20h; † Pavel Jankovec – 7. dan
ob 20h; † Marija in Marjanca Mlinar - obletna
ob 20h; † Nada Zibelnik
ob 20h; † Alojz Malovrh – za god
ob 7h; za žive in rajne župljane
ob 8.30h v Črnem Vrhu; † Anton Košir
ob 10h; † Leopold Kržišnik

