7.30 za Tratnik Antona, dva sinova in
17. september
vse sorodnike
24. NEDELJA MED LETOM,
NEDELJA SVETNIŠKIH
9.15 v Bevčah: za Ivana, Janeza, Marto
KANDIDATOV
in Andrejo Koren
sv. Robert Bellarmino,
10.30 za žive in rajne župljane
škof in cerkveni učitelj
za v Rozalijo in Jožeta Pogorelec
Ponedeljek, 18. 9.
sv. Jožef Kupertinski, redovnik

Torek, 19. 9.
sv. Januarij, škof in mučenec

19.30

za Borovnik Ivana (obl.) in ostalo
sorodstvo
za Angelo Pucelj (obl.)

19.30 za

Dušana Krajnca in Amalijo Brelih

Sreda, 20. 9.
sv. Andrej Kim Tae-gon, duhovnik 7.30 v zahvalo Materi Božji
in drugi korejski mučenci

Četrtek, 21. 9.
sv. Matej, apostol in evangelist

Petek, 22. 9.
sv. Mavricij, mučenec

Sobota, 23. 9.
sv. Pij iz Pietrelcine, redovnik

24. september

SLOMŠKOVA
NEDELJA
bl. Anton Martin Slomšek,
škof

19.30 za

Mateja in Mirka Lipovšek

19.30 za

Frido Fekonja (8. dan)

19.30 za

Hranjec Ivana (obl.)

DAN ŽUPNIJE
10.00 za žive in rajne župljane
za Mirkota Dolinška

Prihodnjo nedeljo obhajamo Slomškovo nedeljo in dan župnije. Vabljeni
smo, da se vsi zberemo k skupni sv. maši, ki bo ob 10.00. Upamo, da
bo vreme primerno in da bomo sv. mašo lahko obhajali zunaj. Po maši
ste vabljeni, da se nekaj časa še zadržite ob cerkvi v prijetnem klepetu
in prazničnem druženju.
Dobre gospodinje naprošamo, da za pogostitev, ki bo po sv. maši
spečete pecivo in ga v soboto od 16. do 17. ure prinesete v veroučno
učilnico. Bog povrni za vaše sodelovanje in dobroto.

Na slovenski ravni bomo Slomškovo nedeljo obhajali v Zavodu Antona
Martina Slomška na Vrbanski cesti 30, v Mariboru. Ob 15h bo molitvena
ura, ob 16h pa slovesna sveta maša, ki jo bo vodil mariborski nadškof
metropolit msgr. Alojzij Cvikl. Lepo vabljeni.
Zaradi obveznosti otrok v šolah, smo spremenili termin verouka za 8.
razred. Verouk bodo osmošolci imeli ob ponedeljkih do 15.30 do 16.15.
Ta teden začenjamo z rednim veroukom po veroučnem urniku. Če kdo
od staršev svojega otroka še ni vpisal k verouku, naj to zagotovo stori
še v tem tednu.
V ponedeljek, 18. 9. ob 20.15 bomo v veroučnih prostorih imeli
srečanje liturgične skupine. Lepo vabljeni.
V torek, 19. 9. ob 20.15 bomo v veroučnih prostorih imeli srečanje
biblične skupine. Tokrat si bomo ogledali kratek film in se odločili,
katere svetopisemske vsebine bomo obravnavali na naših prihodnjih
srečanjih. Lepo vabljeni.
V naši župniji ob četrtkih dopoldne v okviru naše Karitas deluje skupina,
ki ustvarja ročno izdelane voščilnice, bela oblačila za krst, velikonočne
prte in še druge stvari. Vsi darovi, ki jih dobijo za njihove izdelke, so
namenjeni za delovanje naše Karitas. Vsakogar, ki ga takšno delo
veseli vabimo, da se pridruži tej skupini. Srečanja so ob četrtkih ob
9.00 v veroučni učilnici. Lepo vabljeni.
V preteklem tednu smo se na pokopališču v Podkraju poslovili od
pokojne Fride Fekonja. Molimo za pokoj njene duše.

