
 
34. NEDELJA MED LETOM - KRISTUS KRALJ ,15. november 2020 

 
 

- Vse predvidene aktivnosti so odpovedane do preklica epidemije. 
- Vse maše se bodo opravile po datumih in urah kakor je objavljeno. 
- 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. 
- 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) 
- Če bi kdo želel, da se sv. maša prestvi na poznejši čas, naj sporoči po telefonu, (031 659 841). 
- Verouk bo možno spremljati po spletu. (facebook – župnija šentrupert) Vse dodatne informacije ste že ali pa 
še boste dobili po pošti skupaj z obvestilnikom. 

- Kdor nima možnosti pogledati Obvestilnika po spletu, ga lahko dobi na mizici pri stranskem vhodu v cerkev. 
- 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 prihajate posamezno. Potrebna je predhodna prijava do 3. 12.  

- V župnišču lahko kupite novo monografijo o Šentrupertu z naslovom Župnijska cerkev v Šentrupertu na 
Dolenskem. Cena knjige je 25€. 

- Prihodnjo nedeljo bo prva adventna nedekha, pri kateri bom blagoslovil adventne venčke. Doma jih 
pripravite in okrasite s štirimi svečami, Blagoslov bo na daljavo. 

 
 

 

KRISTUS KRALJ 
22. november 

Cecilija 

 
g. Jože 

 
 

7.00 
9.00 

10.30 
 

za farane in dobrotnike  
+ starše Sladič  
+ Kos Cirila 
 

Ponede, 23. novem. 
Klemen I. 
 

 
 
 

18.00 
//////// 

+ Abina Marto 
+ starše Zavodnik Jožeta in Marijo 

Torek,  24. novem. 
Andrej Dung in 
vijetnamski mjčenci 

 18.00 
//////// 

+ Peterlin Pepco iz Velenja 
po namenu 

Sreda, 25. november 
Katarina Sinajska 
 

 
 

7.00 
//////// 

za duše v vicah 
+ Rozman Alojza, 30. dan 

Četrtek,  26. novem. 
Valerijan Oglejski 
 

 18.00 + Prijatelj Romana 

Petek, 27. november 
Virgil in Modest 
 

 
 

18.00 
//////// 

+ Kurent Marijo 
+ Rugelj Ivano, 7. dan 

Sobota, 28. novem. 
Berta 
 

 
 

7.00 + Sabljak Rančiško, obl. 

1. ADVENTNA 
NEDELJA 

29. november 
Saturnin 

 
g. Jože 

 

7.00 
9.00 

10.30 

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

 


