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28. NAVADNA NEDELJA, 10. 10 .
Jutri v ponedeljek, ob 17.00, imajo redni verouk otroci 1. in 2. razreda.
V torek po naši, srečanje skupine Delavnica molitve in življenja.
V sredo, 13. 10. ob 19.00, srečanje katehistinj.
Vsak četrtek po maši, molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice.
V petek ob 17.00, srečanje za ministrante.
V petek ob 18.00, pevske vaje za mladinski pevski zbor.
V petek ob 20.00, srečanje za mladino.
V soboto bo v Celju srečanje salezijanske mladine.
V soboto, ob 14.00, kostanjev piknik in igre za otroke.
Danes teden v nedeljo, ob 14.00, maša na Apneniku.
Nagovor škofov!
Dragi bratje in sestre, škofje vas vabimo, da se nam pridružite v molitvi in prošnji, da skupaj
premagamo težko krizo epidemije. Čas koronavirusne bolezni COVID-19 je čas preizkušnje,
pa tudi priložnost, da poglobimo svojo vero in zaupanje v Boga. Tako bomo iz krize izšli
prečiščeni in utrjeni v veri ter bodo naša občestva kraj živete vere. V nedeljo, 17. oktobra
2021, vesoljna Cerkev pričenja sinodalno pot preverjanja življenja po veri v Kristusa. Ta pot
se najprej pričenja tako na ravni škofij kot tudi na ravni Cerkve v Sloveniji. Omenjena
nedelja je priložnost, da po vseh naših občestvih namenimo skupno molitev za prenehanje
epidemije v naši domovini in da začutimo, kako smo v tem času vsi ena družina, čeprav z
različnimi mišljenji in prepričanji, ter skupaj poklicani, da pokažemo odgovornost in
sodelovanje.
Vaši škofje

28. NEDELJA
MED LETOM
10. oktober
Florencij

Cirnik

7.00
9.00
10.30
////////

za župljane in dobrotnike
+ Nahtigal Antona, obl.
+ Ajdišek Brigito
+ Uhan Markota

Pone., 11. oktober
Janez XXIII

19.00 + Mikuž Janeza, obl.

Torek, 12. oktober
Maksimiljan Celjski

19.00 Za zdravje in ljubezen v družini

Sreda, 13. oktober
Koloman

7.00 + Sabljak Frančiško in Mihovila

Četrtek, 14. oktober
Kalist I
Petek, 15. oktober
Terezija Avilska

19.00
////////
19.00
////////

Sobota, 16. oktober
Hedvika

7.00 + starše Leopolda in Antonijo Strajnar iz Dol. Jesenic
17.00 + Rugelj Andreja, ob roj. dnevu

29. NEDELJA
NED LETOM
17. oktober
Ignacij Antiohijski

Okrog
Cirnik
Apnenik

7.00
9.00
10.30
////////
14.00

Za zdravje in Božjo pomoč v družini
+ Kalčič Petra, 7. dan
+ Slapšak Martina, obl.
+ Vesel Alojzija, obl. in za zdravje Lukata

za župljane in dobrotnike
+ Kosove iz Malega Cirnika
+ Bartolj Marijo, obl.
+ Pižmoht Alberta, ob roj. Dnevu
+ za vse pokojne iz Apnenika

