Ponedeljek 30. 11. 2020
Andrej, ap.
9-dnev. pred
Brezmadežno
Torek 1. 12. 2020
Eligij, šk.
9-dnev. pred
Brezmadežno
Sreda 2. 12. 2020
Natalija
9-dnev. pred Brezmadežno
Četrtek 3. 12. 2020
Frančišek Ksaver, red.
9-dnev. pred Brezmadežno
Petek 4. 12. 2020
Barbara, muč.
9-dnev. pred Brezmadežno
PRVI PETEK
Sobota 5. 12. 2020
Saba (Savo), op.
9-dnev. pred Brezmadežno
PRVA SOBOTA
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za zdravje Hane
rožni venec
po namenu
molitev pred Najsvetejšim za rajne
molitev za rajne (Golo Brdo)
+ Stanislav Likar
rožni venec
za zdravje
molitev pred Najsvetejšim
molitev za rajne (Žlebe)
rožni venec
++ Starman, Dolinar
rožni venec
+Janez Dolinar, obl.
molitev pred Najsvetejšim
ura Božjega Usmiljenja
rožni venec
za blagoslov kat. vrtcev (GOLO BRDO)
molitev pred Najsvetejšim
+Marko Selcan
molitev rožnega venca (Bonovec)
fatimska pobožnost
za duhovne poklice in svetost poklicanih
+ Dana Sušnik, obl

Nedelja 6. 12. 2020 - 2. adventna nedelja
Nikolaj (Miklavž), šk.; 9-dnev. pred Brezmadežno
(FB) 8.00 rožni venec
(FB) 8.30 za žive in rajne farane
+ Jože Bečan, starejši; + žpk Janez Ham
+ Stanislava Bravhar, obl.; +Antonija Zupančič

Vse veroučne ure v pastoralnem domu so do nadaljnjega odpovedane in so prestavljene
v spletno učilnico preko aplikacije zoom za nekatere razrede. Nekateri razredi pa bodo
imeli individualni verouk. Katehet bo poslal gradiva in navodila, veroučenci pa bodo sami
ali pa s pomočjo staršev predelali lekcije. Vsak katehet se posebej dogovori s starši, kako
bo potekal verouk na daljavo.

V petek, 4. 12.,
ob godu svete Barbare, bo ob 19.00
sveta maša na Golem Brdu.
Maša bo prenašana preko
FB naše župnije
Petek, 4. 12., je prvi v decembru. Ta dan zaradi epidemije nebom obiskoval bolnih in
onemoglih po domovih. Če pa bi kdo rad opravil sveto spoved, prejel sveto bolniško
maziljenje in obhajilo, pa naj me mirno pokliče in bom prišel. Vabim vas torej k obhajanju prvega petka – sveta spoved, spremljanje svete maše preko radia, TV ali spleta, pri
kateri poskušam čim bolj dejavno sodelovati, in prejem svetega obhajila. Na prvi petek
več molimo in z dobrimi deli ter premagovanji zadoščujemo za vse, ki ne verujejo, ne
molijo, ne ljubijo in ne upajo.
Sobota, 5. 12., je prva v decembru in je posvečena češčenju brezmadežnega srca Device
Marije. Ta dan bo ob 18.15 molitev rožnega venca na fatimski način, sledila bo sv. maša.
Ministrante vabim na srečanje, ki bo v soboto, 5. 12. Srečanje bomo imeli preko spletne
učilnice. Povezavo vam pošljem.
Molitev na podružnicah ostaja: ob ponedeljkih ob 19.00 na Golem Brdu, ob torkih ob
17.00 na sv. Marjeti. Vsakič moli samo ena družina.
V cerkvi in na podružnicah prosim, da se ničesar ne dotikate, dosledno nosite maske in
si razkužujete roke.
Obhajilo in blagoslov družin sedaj dve nedelji ne bo organizirano ob 10.00 na
makadamskem parkirišču pred župniščem. Vsaka družina naj me pokliče (051 303 164)
do 11. ure v nedeljo in se bomo dogovorili za prejem obhajila. Enako vas vabim k sveti
spovedi in bolniškemu maziljenju.
Vabim vas, da po družinah okrepimo molitev in DOSLEDNO upoštevamo navodila države.

