Ponedeljek 7. 12. 2020
Ambrož, šk. -uč.
9-dnev. pred
Brezmadežno
Torek 8. 12. 2020
BREZMADEŽNO
SPOČETJE
DEVICE
MARIJE
Sreda 9. 12. 2020
Bernard, red.
Četrtek 10. 12. 2020
Judita, sp. žena

6.30
(FB) 18.00
(FB) 19.00
19.00
(FB) 6.00
(F(FB) 6.30
(FB) 19.00

Petek 11. 12. 2020
Damaz I., pp.

(FB) 15.00
(FB) 18.00
(FB) 19.00

Sobota 12. 12. 2020
D. Marija iz Guadalupe

6.30
(FB) 17.00
(FB) 18.00
(FB) 19.00

17.00
(FB) 6.00
(FB) 6.30
(FB) 18.00
(FB) 19.00

Iza Kobal
rožni venec
++Elza Japelj in Korantarjevi
molitev za rajne (Golo Brdo)
rožni venec
za zdravje Hane00
rožni venec
+Marijan Mihelčič; + Franc Zadnikar
molitev pred Najsvetejšim
molitev za rajne (Žlebe)
rožni venec
++ Stražar
rožni venec
+Ivana Begovič, 7. dan;
+ Brane Šušteršič
molitev pred Najsvetejšim
ura Božjega Usmiljenja
rožni venec
+ Drago Kopač, obl.
molitev pred Najsvetejšim
za zdravje
molitev rožnega venca (Bonovec)
rožni venec
+ Vida Žerovnik, obl.

Nedelja 13. 12. 2020 - 3. adventna nedelja
Lucija, dev. muč.
(FB) 8.00 rožni venec
(FB) 8.30 za žive in rajne farane
++starši Marija in Anton Komatar in Komatarjevi
+Domen Kunc

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.
Člane tajništva ŽPS vljudno vabim na sestanek, ki bo potekal preko spletne učilnice v
ponedeljek, 7. 12., ob 20.15.
V torek, 8. 12., obhajamo praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. Vsebino tega
slovesnega praznika razlaga mašni hvalospev, v katerem Cerkev poje Bogu zahvalo s temi
besedami:
»Devico Marijo si obvaroval
vsakega madeža izvirnega greha
in obdaril s polnostjo svoje milosti.
Tako si pripravil vredno mater svojemu Sinu
ter v njej naznačil začetek Cerkve,
njegove svete in brezmadežne neveste.«
Papež Pij IX. je povzel to stoletno vero, ko je 8. decembra 1854 razglasil versko resnico o
Marijinem brezmadežnem spočetju.
V četrtek, 10. 12., ob 20.00 bo preko spletne učilnice potekalo srečanje biblične skupine.
Vabljeni vsi ljubitelji poglabljanja v Besedo Življenja. Kdor bi se pridružil, naj mi pošlje
mail s pripisom Odkrivajmo bogastvo nedeljske Božje Besede.
3. adventna nedelja je birmanska. Pri sveti maši sodelujejo naši birmanci.
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: 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.

