24. NEDELJA MED LETOM, 13. september 2020
- Danes bo na Cirniku žegnanje, jutri je namreč praznik Povišanje sv. križa. Ob tej
slovesnosti bomo blagoslovili 7. novih mašnih plaščev, ki sta jih kupila Nežka in Jakob
Furlan iz Svinjskega. Iskrena zahvalim za ta čudoviti dar.
- Danes ob 10.30, veroučna sv. maša in začetek verouka.
- Danes popoldan ob 15.00 bo sv. maša tudi pri kapelici križevega pota. Lepo vabljeni.
- Od ponedelja, 14. 9. dalje, redni verouk po urniku. Predpisi za ohranjanje zdravja so pri
verouku enaki kot v šolah.
- Danes po drugi maši krst Primožič Nejca iz Vrha 26 in Primožič Aljaža iz Dol pri Litiji.
- V četrtek, 17. 9. med večerno mašo začetek devetdnevnice za prvoobhajance.
- V četrte, 17. 9. ob 20.00, priprava staršev na krst otroka. Priprava bo v Trebnjem.
- V soboto, 19. 9. na Veseli Gori, krst Lukek Jakoba iz Vesele Gore 22.
- V nedeljo, 20. 9. po drugi maši, krst Vidmar Jureta iz Drage 21.
- Svetopisemske uruce (enkrat na mesec ob ponedeljkih ob 17.00, prvo srečanje bo 5.10.)
- Verouk za prvi in drugi razred bo vsake štirinajst dni po dve šolski uri.
- Ministrantske vaje bodo vsak petek ob 17.00.
- Mladinski pevski zbor bo vsak petek ob 18.00. Pridružijo se lahko tudi otroci od 5.
razreda dalje.
- Mladinska srečanja bodo ob petkih ob 20.00.
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za farane in dobrotnike
+ starše Obaha in sestro Malči, obl.
+ Žonta Vinkota, obl. in hčerko Marinko
+ Zidar Antona iz Kostanjevice, obl.
+ Ramovš Jožeta, obl.
+ Zgonc Jožeta, 8. obl.
+ Škarjatove iz Straže in Brinja

Ponede., 14. sep.
Povišanje svetega
križa
Torek, 15. sep.
Žalostna Mati Božja

19.00 + Piškur Justino, obl., Piškurjeve in Zoretove
//////// za Božjji blagoslov in zdravje

Sreda, 16. sep.
Kornelij in Ciprijan

7.00 + Krajšek Markota in Poldeta, ob roj. dnevu

Četrtek, 17. sep.
Robert Bellarmino

19.00 + očeta Antona in mamo Štefko Hribar, obl. in
sina Toneta ob roj. dnevu
//////// + Hribar Franca, 7. dan
19.00 + Banič Janeza, obl. in Berk Rezi, ob roj. d.

Petek, 18. sep.
Irena
Sobota, 19. sep.
Januarij

19.00 + starše Čeferin
//////// + Oven Jožeta

7.00 + Ruperčič Vinkota, obl.
//////// + starše Petje iz Zabukovje, obl.
18.00 + Urbič Jožeta, obl.

