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NEDELJA 1. ADVENTNA                                 

02.12.     

 

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane                                 

ob  8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem   za +A ntona, A no in  Jožeta V eber, obl. 

ob 10h    ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +F ranca in  Jožefo V eber                   

Ponedeljek Frančišek Ksaver                                                          

03.12.                 ob 18h    ob  18h     ob  18h     ob  18h     za +Ivana, A ngelo in  Stanka A rnšek         

Torek Barbara                                                                                                    

04.12.            ob 16 .30    na  P ernovem  ob 16 .30    na  P ernovem  ob 16 .30    na  P ernovem  ob 16 .30    na  P ernovem   po nam enu kam nolom cev  

ob  17 .30  ob  17 .30  ob  17 .30  ob  17 .30   za +F ranca K rulec, osm ina  

Sreda Saba                                                                                     

05.12.       ob 7h  ob  7h  ob  7h  ob  7h       za rajne P liberšek-Cokan                             

Četrtek Miklavž (Nikolaj)                                                                                                                                                     

06.12.                  ob ob  ob  ob  18h18h18h18h                 za +Štefko Senovršnik, 30. dan                    

Petek prvi petek                                                                                                                                                                                                          

07.12. ob 18h ob  18h ob  18h ob  18h    za +F ranca N ovak z G orice                        

Sobota BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE                        

08.12.          ob 7h   ob  7h   ob  7h   ob  7h       za +A nico Čakš                                  

ob  8 .30ob 8 .30ob 8 .30ob 8 .30             na  P ernovem  na P ernovem  na P ernovem  na P ernovem   za +Janija Podm iljšak  

ob  10h ob  10h ob  10h ob  10h    za +  R ozalijo Parežnik       

NEDELJA 2. ADVENTNA                                 

09.12. 

 
  

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane                                 

ob  8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem   za oba Jožeta in  A no Štefančič, obl. 

ob 10h    ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +F ranca in  Stanko ter vse V engustove      

 



 
 
* V četrtek bo god sv. Miklavža. Kot je že nekaj let v navadi, bo Miklavž darila delil tistim, ki 
bodo imeli vstopnice (5 €). Dobite jih lahko vsak dan po maši in tudi v trgovini Košarica. Zadnja 
možnost je še v sredo dopoldne. Brez vstopnice darilo ne more biti zagotovljeno, zato prosimo, da ne 
čakate na zadnji trenutek, saj mora Miklavž darila pripraviti že prej. - Srečanje z njim bo v župnijski 
cerkvi v sredo ob 16.00, v pernovski pa ob 17.00.                               
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»In takrat bodo videli  
Sina človekovega priti  

na oblaku  
z veliko močjo in slavo.  

Ko pa se bo to  
začelo goditi,  

se ozrite kvišku  
in vzdignite glave;  

zakaj vaše odrešenje  
se približuje.« 

 
(Lk 21,27–28) 

Gospod, hvala, ker nam je 
dan še en adventni čas, da bi 
znova odkrili Tebe – 
neskončno usmiljenega in 
potrpežljivega prijatelja in 
Gospoda. Pomagaj nam, da 
se bomo dobro pripravili na 
tvoj prihod. 
Priložnost za dobro pripravo 
nam daješ že danes, na prvo 
adventno nedeljo, ki je hkrati 
nedelja Karitas. Nedelja, ko 
praznuje dobrota. Pa ta 
resnično živi v našem 
vsakdanu? Naj se plamenček 
dobrote in ljubezni, ki ga je 
Gospod položil v nas, 
razplamti v ogenj, ki bo 
osrečeval številne ljudi okrog 
nas.    


