Molitev na podružnicah:
Vsak večer ob 20.00 bo veliki zvon na naših dveh podružnicah vabil k molitvi za ustavitev
pandemije, blažitev gospodarske krize, mir v svetu, blagoslov vremena ter varstvo pred
drugimi naravnimi nesrečami.
Skupna molitev v cerkvi pa bo vsak ponedeljek ob 19.00 na Golem Brdu in vsak torek ob
17.00 pri sv. Marjeti.Ob sobotah bo molitev ob 17.45 pri kapelici Marije Pomagaj v Bonovcu.
V primeru slabega vremena bo molitev v kapelici na pokopališču.
Vsak dan pred večerno sveto mašo ob 18.30 je rožnovenska pobožnost pred Najsvetejšim.
V času pisanja oznanil še nismo prejeli jasnih navodil, kako je z obiskom svete maše in ostalih
pastoralnih dejavnosti. V kolikor bomo strani Slovenske škofovske konference ali NIJZ prejeli
kakršna koli drugačna navodila, se bodo spodaj zapisani dogodki temu prilagodili. Hvala za
razumevanje!
V ponedeljek, 12. 10., bo imel pastoralni svet sejo. Začeli jo bomo s sveto mašo ob 19.00,
nato pa nadaljevali v dvorani Valentina Oblaka. Člani lepo vabljeni.
Oktobrsko srečanje za sodelavce Karitas bo v sredo, 14. 10., po večerni sveti maši v dvorani
Valentina Oblaka.
V četrtek, 15. 10., ob 20.30 bo priprava na krst v pisarni župnišča. Dobrodošle predhodne
prijave.
V soboto, 17. 10., bomo z birmanci imeli birmansko soboto. Šli bomo na Osolnik. Dobimo se
v Sori na parkirišču ob cesti na Osolnik ob 9.00. Povratek predvidevamo okrog 14. ure pri
Gostilni Legastja.
V soboto, 17. 10., bo potekalo praznovanje zakonskih jubilantov. Vsi, ki praznujete obletnico
skupnega življenja v zakramentu svetega zakona, prisrčno vabljeni.
Nedelja, 18. 10., bo misijonska nedelja. Za našo župnijo nedelja, s katero želimo ozavestiti
prehojeno pot k misijonu. Ta dan bo tudi birmanska nedelja. Birmanci vabljeni k maši ob
10.30.
Nabirka misijonske nedelje je namenjena za misijone. V imenu vseh misijonarjev in v svojem
imenu se vam iskreno zahvaljujem. Bog vam povrni za vaš dar.
V nedeljo, 18. 10., ob 15.00 bo žalna slovesnost na grobišču v Kucji dolini. Lepo vabljeni, da
sklenemo roke in molimo za vse, ki pobiti ležijo na tem delu naše domovine.
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