Sv. maše: od 15. novembra do 6. december 2020
7.00 za farane in dobrotnike
33. NEDELJA
g.
Jože
9.00 v dober namen
MED LETOM
////////
+ Gole Dragota
15. november
10.30 + Strajnarjeve iz Dol. Jesenic
Albert Veliki
//////// + salezijanca Domič Matilda in žalujoče
Ponede., 16. november
18.00 + Slapšak Martina, 30. Dan
//////// za zdravje še nerojenega otroka
Marjeta Škotska
//////// za zdravje
Torek, 17. november
18.00 + mamo Majcen Rozo, obl. in očeta Jožeta
//////// za razumevanje v zakonu
Elizabeta Ogrska
Sreda, 18. november
Posvetitev bazilike sv.
Petra in Pavla

7.00
////////

Četrtek, 19. november
Matilda

18.00

Petek, 20. november
Edmund

18.00

Sobota, 21. november
Darovanje Devece
Marije

7.00

V zahvalo Božji previdnosti in srečen zakon
+ Jurman Marijo, starše Novak in Škulj
+ Košak Jankota
+ Hriberšek Bari, roj. Golob in Kotar Slavi
Za zdravje v družini
+ Lukšič Jožeta ob smrti
+ Brcar Cecilijo, obl. iz Straže

7.00
9.00
10.30

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

Ponede., 30. november
Andrej

18.00

+ Podlogar Jožeta

Torek, 1. december
Eligij

18.00
////////

+ Frelih Josipa, 30. dan
+ starše Jožeta in Marijo Zavodnik

Sreda, 2. december

7.00

1. ADVENTNA
NEDELJA
29. november
Saturnin

g. Jože

v zahvalo ob rojstvu otroka

Natalija
Četrtek, 3. december
Frančišek Ksaver

18.00

+ Brcar Jožefo
+ starše Sitar in Sitar Ernesta, ob roj. dnevu

Petek, 4. december
Janez Damaščan

18.00

Za zdravje in Božje varstvo

Sobota, 5. december
Saba

7.00

2. ADVENTNA
NEDELJA
6. december
Nikolaj - Miklavž

g. Jože

7.00
9.00
10.30

+ Uhan Janeza, obl. iz Ravnika
za farane in dobrotnike
+ Kovačič Veroniko
+ Podlogar Jožeta, ob roj. dnevu, starše
Podlogar in brata Vilkota
za poživitev vere

7.00
9.00
10.30

za farane in dobrotnike
+ starše Sladič
+ Kos Cirila

Ponede, 23. november
Klemen I.

18.00
////////

+ Abina Marto
+ starše Zavodnik Jožeta in Marijo

Torek, 24. november
Andrej Dung in
vijetnamski mjčenci

18.00

+ Peterlin Pepco iz Velenja

Sreda, 25. november
Katarina Sinajska

7.00
////////

za duše v vicah
+ Rozman Alojza, 30. dan

Četrtek, 26. november
Valerijan Oglejski

18.00

+ Prijatelj Romana

RAZPORED ČIŠČENJA CERKVE

Petek, 27. november
Virgil in Modest

18.00

+ Kurent Marijo

ODPOSLANE MAŠE
6x Lukek Jožefa, 6x Gregorčič Vera, 5x Kolenc Jožefa, 3x Puač Branko,
2x Korelc Jože, 2x Brcar Ana, 1x Humar Ivan

Sobota, 28. november
Berta

7.00

KRISTUS KRALJ
22. november
Cecilija

g. Jože

+ Sabljak Rančiško, obl.

////////

BRALCI BOŽJE BESEDE

1. berilo

2. berilo

nedelja, 22. november ob 7.00
ob 10.30
nedelja, 29. november ob 7.00
ob 10.30
nedelja, 6. december
ob 7.00
ob 10.30

NAPOVEDNIK IN OBVESTILA
- 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.
- Če bi želel kdo prejeti sv. obhajilo med tednom naj to sporoči po telefonu, (031 659
841).
- 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. Vse informacije bodo starši in otroci 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€.
VEROUK
-prvi in drugi razred - naj ponavljajo molitve, katere so na platnici njihovega
učbenika. Ob večerih ali ko najdete čas si izberite molitev in jo skupaj izmolite z
otrokom. Ob ponavljanju se bodo otroci naučili molitev.
-tretji razred – preskočite nekaj lekcij, ki jih bomo obravnavali ob pripravi na sv.
spoved. Starši pomagajte narediti otrokom nalogo lekcije 9, z naslovom Nov
začetek.
-četrti razred – naredijo naj vse naloge do vključno 18. lekcij. Do tu smo prišli
skupaj pri verouku.
-peti razred – prišli smo do vključno lekcije 14. Znati morajo osnovne molitve, ter
Deset Božjih zapovedi.
-šesti razred – prišli smo do vključno lekcije 15. Naj naredijo vse naloge za nazaj.
-sedmi razred - prišli smo do vključno lekcije 13. Naj naredijo vse naloge za nazaj.
-osmi in deveti razred – po pošti boste dobili vprašanja, ki se jih je treba naučiti

št. 220 – 15. november 2020
NAGRADNA NALOGA ZA VEROUČENCE

Premeči črke v spodnjih besedah tako, da dobiš besede povezane s sveto mašo.
Primer: L I H K E … K E L I H, tako naredi tudi z drugimi besedami.
URHK__________________________ AŠMA TSVEA______________________
TASVE STIHOJA_________________ TALOR____________________________
ONIV___________________________ ZJUSE_____________________________
REJSAHAVITI___________________ TAPNAE___________________________

Odgovore pošljite ali oddajte v nabiralnik župnišča do 5.decembra zvečer.
Na Miklavževo nedeljo 6. decembra, po spletni maši bo žrebanje pravilnih
odgovorov. Pet izžrebsncev si bo prislužilo knjigo z naslovom Ob desetih
zvečer. Ne pozabite pripisati pri odgovoru vašega naslova. Če bodo izžrebani
otroci do vključno tretjega razreda, bo k nagradi priloženo še presenečenje.
(Priporočeno je, da starši otrokom pomagate).

