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2. ADVENTNA NEDELJA, 5. 12.
Sv. Miklavž nas bo kljub epedemiji obiskal in obdaril otroke do drugega razreda in
prvoobhajance. Danes, na Miklavžev večer se bo Miklavž srečal z otroki v župnišču in jim
izročil darila. Miklavž bo v župnišču od 16.00 do 18.00, v tem času prihajate posamezno.
Miklavž bo prišel s svojim spremstvom, to pomeni, da bodo z njim tako angelčki kot hudički.
Lahko mu izročite tudi kakšno risbo ali pa kaj napisanega. Zbirali se bodo tudi prostovoljni
prispevki.
Jutri v ponedeljek, 6. 12. ob 17.00, imajo reden verouk otroci prvega in drugega razreda.
V sredo, 8. 12. ob 18.00, imajo redno srečanje kateheti in katehistinje.
Danes teden v nedeljo, 12. 12. ob 15.00, bo žegnanjska sveta maša na Okrogu pri sv. Barbari.
Maša bo za vse pokojne iz Okroga in okolice. Maša bo ob vsakem vremenu. Lešp vabčkemo.
Navzočnost pri verskih obredih je dovoljen samo tistim, ki izpolnjujejo PCT pogoje.
Zavedati se morate, da je izmikanju tem pogojem in goljufanje tega sistema zelo velik greh.
Vsi skupaj vzemimo to kugo sedanjega časa resno in poskrbimo za svoje in zdravje drugih in
poslušajmo stroko in ne govorice in lažne facebook strokovnjake.
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Ponede., 6. decem.
Nikolaj - Miklavž

za župljane in dobrotnike
po namenu
+ Kos Jožeta
+ Bunderšek Sonjo in Klenovšek Alojza
+ Suša Jožeta, 30. kdan
+ Podlogar Jožeta, ob roj. Dnevu, starše Romano in
Jožeta ter brata Vilkota
v dober namen
Miklavžev večer in obdarovanje otrok
+ Slana Stanislava
+ Ban Antonijo, obl.

Torek, 7. december
Ambrož

18.00 + Kovač Andreja, obl.

Sreda, 8. november
Brezmadežno
spočetje D. M.

7.00 + Urbič Ivana
////////// ob življenjskem jubileju
18.00 srečanje katehetov

Četrtek, 9. december
Bernard

18.00 v dober namen
////////// + Uhan Markota

Petek, 10. december
Judita

18.00 + Stare Ivana, obl.

Sobota, 11. decem.
Damaz I.
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12. december
Devica Marija iz
Guadalupe

7.00 + Stankinega Očeta
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za župljane in dobrotnike
+ očeta Franca, 10. obl. in mamo MarijoStopar
+ Kovačič Lojzeta, 22. obl. in Kovačičeve
+ Lamovšek Ježek Jožico, 7. dan
+ Ravnikar Frančiško, ob roj. dnevu in moža Petra
+ Slapšak Mihata, obl.
+ za rajne iz Okroga

