
3. ADVENTNA NEDELJA, 12. 12.
- Danes  ob 15.00,  bo  žegnanjska  sveta  maša  na  Okrogu pri  sv.  Barbari.  Maša  bo za  vse

pokojne iz Okroga in okolice.
- Jutri v ponedljek, 13. 12. ob 17.00, bodo potekale svetopoisemske urice za predšolske otroke.
- V sredo, 15.12. ob 18.00, se začne devetdnevnica pred božičem. Ob obisku devetdnevnice

bodo otroci dobili ovčko. Od 15. 12. dalje, so vse jutranje maše prestavljene na večer ob
18.00.

- V soboto, 18.00 bo med sveto mašo in devetdnevnico priložnost za spoved. Spovedovala
bosta duhovnika iz Trebnjega.

- Danes teden v nedeljo,  velja obisk maše  za devetdnevnico.
- Mešani pevski zbor Društva upokojencevŠentrupert, vabi na koncert, ki bo danes ob 16.00v

dvorani Hiše vina Frelih.
- Umrla je Podlogar Joži iz Homa, pogreb in pogrebna maša bo v torek ob 15.30. Domačim

izrekam iskreno sožalje. 

3. ADVENTNA
NEDELJA

12. december
Devica Marija iz

Guadalupe

Cirnik

Okrog

  7.00
  9.00
9.00
///////

10.30
////////
15.00

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

Pone., 13. december 18.00
////////

+ Sabljak Frančiško in Mihovila
Mariji pomočnici v priprošnjo za zdravjeLucija

Torek,  14. 
december

15.30
18.00

+ Podlogar Joži, pogreb in pogrebna sv. maša
+ iz družine Kurent

Janez od Križa

Sreda,  15. 
december

18.00 za zdravo nosečnost in srečen porod
začetek božične devetdnevnice

Fabijan

Četrtek,  16. 
december

18.00
////////

Gornikove iz Škrljevega, božična devetdnevnica
+ za starše

David

Petek, 17. december 18.00 + Hlebec Frančiško, obl.
božična devetdnevnicaLazar iz Betanije

Sobota, 18. 
december

18.00 + Prijagelj Tončko, obl.
božična devetdnevnica
priložnost za spovedGacijan

4. ADVENTNA
NEDELJA

19. december
Urban V.

Cirnik

Viher

 7.00
9.00
9.00

////////
10.30
15.00

za župljane in dobrotnike
+ Uhan Markota
+ Hočevar Ljubo, ob roj. dnevu
+ sina Tadeja Lamovše, 1. obl.
Jevševar Martina in Cirila, obl.
v zahvalo dobrotnikom


