
34. NAVADNA NEDELJA – KRISTUS KRALJ, 21. 11 .

- Jutri v ponedeljek, 22. 11. ob 17.00, imajo redni verouk otroci 1. in 2. razreda.
- Za vse veroučence velja obisk enako kot za šolo. Testiranje, ki se opravi v šoli velja tudi za

verouk.
- V sredo, 24. 11. ob 18.00, ima srečanje biblična skupina.
- Danes teden na prvo adventno nedeljo bo sveta maša v Šentrupertu tudi ob 9.00. S tem bomo

razbremenili  mašo  ob  10.30  in  dali  možnost  obisk  svetih  maš  družinam  birmancev  in
prvoobhajancev.

- Izdelava adventdnih venkov v župnišču odpade, bo pa danes teden na prvo adventni nedeljo
blagoslov adventnih venčkov  kot običajno. Vse, ki boste prinesli venčke k blagoslovu čaka
posebna nagrada.

- 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. Miklavž bo prišel s svojim spremstvom, lahko mu izročite tudi
kakšno rizbico ali pa kaj napisanega. 

JEZUS KRISTUS
KRALJ

VESOLSTVA
21. november

Darovanje
Device Marije

Cirnik
  7.00
  9.00
////////
////////
10.30
////////

za župljane in dobrotnike
+ Kos Jožeta
+ Bunderšek Sonjo in Klenovšek Alojza
+ Suša Jožeta, 7. dan
+ Humar Ivana, obl.
+ Ajdišek Brigito in Milana

Pone., 22. november 18.00 Na čast Mariji Kraljici in za zdravje
Cecilija

Torek,  23. 
november

17.00
18.00

Srečanje za člane ZMP  v župnišču
+ Jurman Marijo ter starše Novak in Škulj

Klemen I.

Sreda,  24. 
november

7.00
9.00

18.00

za Božji blagoslov v družini Birsa
vizitacija dekana
srečanje biblične skupineAndrej Dung in 

vijetnamski mučenci

Četrtek,  25. 
november

18.00 v priprošnjo Mariji Pomočnici za zdravje

Katarina 
Aleksandrijska

Petek, 26. november 18.00 + Kurent Marijo, obl. In k+ iz družine Kurent
   ter Cugelj AnčiValerijan Oglejski

Sobota, 27. 
november

7.00 + Ostroveršnik Marijo, obl.

Virglilj in Modest

1. ADVENTNA
NEDELJA

28. november
Katarina Laboure

Cirnik
 7.00
9.00

10.30
////////

za župljane in dobrotnike
+ Smolič Vinkota
+ Sabljak Frančiško, obl.
+ Zidar Staneta, obl.


