1. ADVENTNA NEDELJA, 28. 11 .
- Z današnjo 1. adventno nedeljo, bomo pričeli v naši župniji še z eno sveto mašo v

Šentrupertu, ki bo ob 9.00. Tako bomo razbremenili mašo ob 10.30. K tej maši še prav
posebej vabljene družine prvoobhajancev in birmancev.
- V sredo, 1. 12. ob 16.00, vabljeni v Deželo kozolcev kjer bo tudi blagoslov obnovljenega
toplarja in križa.
- V četrtek, 2. 12. in petek, 3. 12., bom obiskal bolne in ostarele po domovih.
- Sv. Miklavž nas bo kljub epedemiji obiskal in obdaril otroke do drugega razreda in
prvoobhajance. 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.
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za župljane in dobrotnike
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+ Smolič Vinkota
+ Sabljak Frančiško, obl.
+ Zidar Staneta, obl.
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Saturnin

18.00 + Logar Maksimiljana, roj. Dnevu
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18.00 za rešitev osebne stiske in Božje varstvo

Sobota, 4. december
Barbara

7.00 + Zavodnik Marijo in Jožeta
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za župljane in dobrotnike
po namenu
+ Kos Jožeta
+ Bunderšek Sonjo in Klenovšek Alojza
+ Suša Jožeta, 30. kdan
+ Podlogar Jožeta, ob roj. Dnevu, starše Romano in
Jožeta ter brata Vilkota
v dober namen
Miklavžev večer in obdarovanje otrok

