
4. ADVENTNA NEDELJA, 19. 12.
- Vsak dan zvečer ob 18.00, poteka božična devetdnevnica.
- Danes, ob 15.00, bo na Vihru zahvalna maša za dobrotnike.
- V ponedeljek, 20. 12. ob 17.00, imajo reden verouk otroci prvega in drugega razreda.
- V sredo, 8. 12. ob 18.00, ima redno srečanje biblična skupina.
- V petek, ob 19.00, družinska polnočnica. Da se bo lahko udeležilo več ljudi te polnočnice bomo raadeljeni v

tri skupine. Otroci iz svetopisemskih urc in otroci 1., 2. in 3. razreda, bodo imeli mašo v zakristiji. Otroci od
4. do vključno 6. razreda bodo ob ognju pred zakristijo. Starši z majhnimi otroci so povabljen na prvi del
kora. 

- Pred polnočnico bo polurni program, ki se bo začel ob 23.30.
- V nedeljo, 26. 12. NEDELJA SVETE DRUŽINE, je tudi god sv. Šefana. Po drugi sv.maši blagoslov konj.
- Tudi letos vas ne bodo obiskali koledniki. Svoje domove blagoslovite sami, v cerkvi na mizici za verski tisk

pa bodo od novega leta dalje na razpolago nalepke, kreda in kadilo.
- Ne pozabite praznovati vse tri svete večere in v praznovanje vključiti molitev in navade vaših staršev in

prednikov.

4. ADVENTNA
NEDELJA

19. december
Urban V.

Cirnik

 7.00
7.00
9.00
9.00

////////
10.30
15.00
17.00

za župljane in dobrotnike
Podlogar Joži, 7. dan
+ Uhan Markota
+ Hočevar Ljubo, ob roj. dnevu
+ sina Tadeja Lamovše, 1. obl.
Jevševar Martina in Cirila, obl.
+ v zahvalo dobrotnikom
priložnost za spoved v Trebnjem

Ponede., 29. novem. 18.00
////////

+ Jerovšek Ivana
+ Lamovšek Mirkota in Metodo, božična devetdnevni.Evgen

Torek, 21. novem. 18.00 + Logar Maksimiljana, obl., božična devetdnevnica
Peter Kanizij

Sreda, 22. december 18.00
////////

+ Zavrlove in starše Strnad in Štrukelj, božična devet.
+ Urbič Marijo, 7. danIzrael

Četrtek, 23. decem. 18.00
////////

+ Slapšak Jožeta, 1. obl., božična devetdnevnica
+ starše AnderličIvo

Petek, 24. december 19.00
////////
23.30
24.00

+ Breznikar Pavlo iz Škrljevega, obl.
+ Kalčič Petra
program pred polnočnico
+ Ruperta Škoda

Adam in Eva 
SVETI VEČER

Sobota, 25. decem.
Cirnik

7.00
9.00

10.30
////////
////////

za župljane in dobrotnike
+ starše Gregorčč, sestro Ivanko in Pograjc Jožeta
+ Bartolj Milko in Ludvika, obl.
+ iz družine Pintar
+ Jaki Alfonza, starše Jaki, Petje in Mavsarjeve

BOŽIČ
GOSPODOVO

ROJSTVO

SVETA 
DRIUŽINA

26. december
Štefan

Cirnik

Viher

  7.00
9.00
9.00

10.30
////////
////////
11.00

za župljane in dobrotnike
+ starše Uršič in Gornikove
za zdravje in razumevanje v družini Furlan in Šeruga
+ Bevc Franca, obl. in starše Bevc
+ Škrjanc Jožeta ter starše Škrjanc in Novak
+ Ajdišek Milana, obl. in Brigito
+ Lamovšk Mirkota, obl. in Metodo


