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ADVENTNA NEDELJA ,

12.12.2021

… dogajanja, novice, napo vedi,
vabila …



Danes srečanje 2. zakonske skupine ob 18. uri.



Priložnost za sv. spoved vsak dan pol ure pred sv. mašo.



Češčenje Najsvetejšega v torek po sv. maši, v četrtek pred sv. mašo (pribl. 30 minut).



V četrtek začnemo z božično devetdnevnico. Lepo vabljeni vsi otroci, obvezno pa tisti, ki se pripravljate na prvo sveto
spoved in birmo.



Hvala vernikom iz Gubčeve ceste za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu vabimo vernike iz
naselja Jelovica.



Prejšnjo nedeljo smo zbrali 663,30€. K temu znesku je potrebno prišteli tudi 50€ darovalca iz Nemčije na račun. Zbrano
vsoto smo že tudi nakazali. Bog povrni za vaš dar. Dolga je sedaj še 8160 tisoč evrov. Naslednja nedelja je tretja
adventna. Nabirka namenjena za semenišče in bogoslovje.



Verski tisk: Marijanski koledar (2,5€).



Zloženke: molitev za sinodo. V naši cerkvi je križ mladih, ki potuje po celem svetu in je vedno prisoten na svetovnih
srečanjih mladih s papežem. Po sv. maši ob 10. uri ga bomo predali mladim v dekaniji Lendava. Molimo za mlade.
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SVETE MAŠE
od 12. do 19. decembra 2021

3.
NEDELJA

8.00

12. DECEMBER

ADVENTNA NEDELJA

za +očeta Jožefa Škrleca, obl. in mamo Otico Škrlec ob roj. dnevu

10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije
za žive in ++čebelarje

sv. Devica Marija iz Guadalupe

PONEDELJEK
13. DECEMBER

19.00 za ++iz družin Petrovič, Kralj, Pešun in Trojnar
za Rozino Antolin, dar. hčerka Helena

sv. Lucija, devica in mučenka

TOREK
14. DECEMBER

19.00 po namenu +Ivanke Živic
za +Marjana Mohorja

sv. Janez od Križa, duhovnik

SREDA
15. DECEMBER

19.00 za +Franca Štelcerja, obl. in +sina Mirka

sv. Kristina, devica

ZAČETEK BOŽIČNE DEVETDNEVNICE

ČETRTEK
16. DECEMBER

19.00 za +očeta in tasta Franca Vrabla in +sina in moža Cirila
za +Heleno Senčar in sina Branka in moža Franca

sv. David, kralj

PETEK
17. DECEMBER

19.00 za +Jožefa Juga, obl.

sv. Lazar iz Betanije, sp. mož

KVATRE

SOBOTA
18. DECEMBER

19.00 za ++starše Izidorja Lehko in Marijo ter Natašo

sv. Teotim, mučenec

4.
NEDELJA

19. DECEMBER
sv. Urban III., papež

8.00

ADVENTNA NEDELJA

v zahvalo za uslišano prošnjo

10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

