32. NEDELJA MED LETOM, 8. november 2020
-

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 do 9.30, bo priložnost za sv. obhajilo.
Vse sv. maše potekajo po urniku kakor so bile darovane razen na podružnicah.
Ob nedeljah, pol ure po oznanjeni sv. maši priložnost za sv. spoved in obhajilo.
Če bi kdo želel, da se sv. maša prestvi na poznejši čas, naj sporoči po telefonu.
Verouk bo po počitnicah potekal na daljavo. Vse informacije bodo starši in otroci dobili po pošti.
Kdor nima možnosti pogledati Obvestilnika po spletu, ga lahko dobi na mizici pri stranskem vhodu v cerkev.
Danes je zahvalna nedelja. Poleg zahvali, ki jo na današnji dan namenjamo Bogu za vse kar nam daje bi se
rad zahvalil vam faranom za vašo pomoč, pa naj bo to materialna in tudi duhovna. Hvala vsem, ki
velikodušno prispevate biro na različne načine in me z biro in s prispevki za sv. maše vzdržujete. Hvala
družinam, ki ste me že večkrat gostili, prav tako hvala gostilni Jaklič za nešteto kosil, malic in pijač.
Še posebej pa velja zahvala vsem sodelavcem: Župnijskemu pastoralnemu svetu, pevskim zborom in
voditeljicam zborov, organistkam, voditeljem pri petju, kjučarjem, bralcem božje besede, katehistinjam in
katehistu, ministrantom, pritrkovalcem, animatorjem in mladini, članom biblične skupine in ZMP, vsem, ki
pomagate pri raznih delih - gospodarstvu, gospodinjstvu in pri čiščenju veroučnih prostorov in župnišča.
Hvala tudi vsem, ki pomagate pri vzdrževanju naših cerkva, ki jih čistite in krasite, mežnarite in zvonite.
Hvala tudi za vaše prispevke, da lahko vzdržujemo in obnavljamo naše cerkve. Še posebej bi se rad zahvalil
g. Marjanu Bartolju, ki financira obnovo cerkve sv. Barbare na Okrogu. Hvala g. Jožetu Zabretu, za pomoč
na župniji in g. Ivanu Turku, ki vodi ZMP.
Hvala za vaše iskrene pogovore in spodbudne besede. Hvala tudi vsem, ki me duhovno podpirate z molitvijo
in se vam priporočam za molitev še naprej.

Ponede., 9. novem.
Pos. Latera. Bazilike

za farane in dobrotnike
+ Suša Ani, obl
+ Ahlin Ivano, 3. obl.
+ moža Humar Ivana, obl.
+ Jaki Alfonza in + iz družine Jaki, Petje in
Mavsarjeve, obl. ter za Božje varstvo
14.00 + Frelih Josipa, pogreb in sv. maša
18.00 + starše Kuhar in Mikec
///////// + Cugelj Pavlo iz Stične

Torek, 10. novem.
Leon Veliki

18.00 + Dovgan Jožefo
////////// + Frelih Josipa, 7. dan

Sreda, 11. november
Martin

7.00 po namenu
////////// za blagoslov v družini Birsa

Četrtek, 12. novem.
Jozafat

18.00 + Povše Martina in Terezijo, ob godu
///////// + Molk Marjana

Petek, 13. november
Stanislav Kostka

18.00 + Grmove
///////// + Cugelj Pavlo iz Stične

Sobota, 14. novem.
Nikolaj Tavelić

7.00 + Slavko in Stankota Krnc, ob godu
//////// + Turšič Ano iz Kamnja
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za farane in dobrotnike
v dober namen
+ Gole Dragota
+ Strajnarjeve iz Dol. Jesenic
+ salezijanca Domič Matilda in žalujoče

