1. ADVENTNA NEDELJA, 29. november 2020
- Vse predvidene aktivnosti so odpovedane do preklica epidemije.
- Vse maše, ki so darovane za Cernik, mašuje g. Jože Zabret v Sevnici. V času, ko bi morala
biti maša – ob nedeljah, od 9.00, bo priložnost za sv. obhajilo.
- Maše med tednom in v nedeljo potekajo po urniku kakor so bile darovane. Maše bodo brez
ljudstva, lahko pa jih spremljate po spletu. (facebook – župnija šentrupert)
- Verouk je možno spremljati po spletu. (facebook – župnija šentrupert)
- Sv. Miklavž nas bo kljub epedemiji obiskal in obdaril otroke do vključno tretjega razreda. Na
Miklavžev večer 5. 12., se bo Miklavž srečal z otroki v župnišču in jim izročil darilo.
Miklavž bo v župnišču od 16.00 do 18.00, v tem času prihajajte posamezno. Potrebna je
predhodna prijava do 3. 12.
- Danes teden bi morala biti maša in blagoslov obnovljene cerkve sv. Barbare na Okrogu.
Zaradi epidemije bo ta maša in blagoslov v spomladanskem času. Cerkev na Okrogu je
obnovljena, zahvala gre g. Bartolj Marjanu. Zaradi obnove se je na glavnem oltarju nabralo
kar nekaj prahu, katerega bo umetnik Bojan Sumrak strokovno odstranil in popravil tisto kar
je potrebno popraviti. V tem času sta bili obnovljeni tudi kapelici v Škrljevem in Šentrupertu,
ter križ na pokopališču. Vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k obnovi, iskrena hvala.
- V župnišču lahko kupite novo monografijo o Šentrupertu z naslovom Župnijska cerkev v
Šentrupertu na Dolenskem. Cena knjige je 25€.
- V župnišču laho kupite tudi Marijanski koledar. Cena koledarja je 2,50€.
1. ADVENTNA
NEDELJA
29. november
Saturnin

g. Jože

7.00 za farane in dobrotnike
9.00 + Žonta Marinko in Vinkota
10.30 + starše Medved, mamo Albino, 10 obl. in očeta
Rudolfa, obl.

Ponede., 30. novem.
Andrej

18.00 + Podlogar Jožeta
//////// + Rugelj Andreja

Torek, 1. december
Eligij

18.00 + Frelih Josipa, 30. dan
//////// + starše Jožeta in Marijo Zavodnik

Sreda, 2. december
Natalija

7.00 v zahvalo ob rojstvu otroka
//////// za razsvetljenje na čast Sv. Duhu

Četrtek, 3. decem.
Frančišek Ksaver
Petek, 4. december
Barbara

13.00
18.00
////////
18.00
////////

Sobota, 5. december
Saba

7.00 + Uhan Janeza, obl. iz Ravnika
//////// v dober namen

2. ADVENTNA
NEDELJA
6. december
Nikolaj - Miklavž

g. Jože

+ Zidar Staneta, pogreb in pogrebna maša
+ Brcar Jožefo
+ starše Sitar in Sitar Ernesta, ob roj. dnevu
Za zdravje in Božje varstvo
V zahvalo za uslišano prošnjo

7.00 za farane in dobrotnike
9.00 + Kovačič Veroniko
10.30 + Podlogar Jožeta, ob roj. dnevu, starše Podlogar
in brata Vilkota
//////// za poživitev vere

