04. november 2012

NEDELJA

31. MED LETOM – ZAHVALNA

04.11.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Franca Pečnik (K rušjek), obl.
ob 11h na G ori

Ponedeljek

Zaharija in Elizabeta

05.11.

ob 18h za +M arico in M artina V olf, obl.

Torek

Lenart

06.11.

ob 18h za +Štefko Senovršnik, osm ina

Sreda

Ernest

07.11.

ob 7h

Četrtek

Bogdan

08.11.

ob 8h

Petek

Posvetitev lateranske bazilike

09.11.

ob 18h za +Štefana Trupkovič in starše Čretnik, obl.

Sobota

Leon Veliki

10.11.

ob 7h

NEDELJA

32. MED LETOM

11.11.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +M artina R ednak
in M ilana K ragolnik
ob 10h za +M artina R otar

za rajne Pliberšek-Cokan
na Pernovem
Pe rnovem za +Pavlo Siter

za +M artina in Štefana Tržan

*

OBVESTILO BIRMANCEM, NJIHOVIM STARŠEM IN BOTROM

V soboto, 17. novembra, ob 16. uri se bomo srečali v naši župnijski cerkvi. Med nami bo duhovnik
Marijan Veternik, ki je eksorcist (izganjalec hudega duha) za mariborsko metropolijo. Spregovoril nam
bo o vplivu hudega duha, o spiritizmu, praznoverju, magiji… Predavanje bo v »power-point«
predstavitvi.
Vabljeni tudi drugi, ki jih ta tema zanima.
Janko Cigala, župnik
Stanka Hojnik, katehistinja
*
Čez dober mesec 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. Brez vstopnice darilo ne more
biti zagotovljeno, zato prosim, da ne čakate na zadnji trenutek, saj mora Miklavž darila pripraviti že
prej.

**********************************************************************************

OB ZAHVALNI NEDELJI

Dobri Bog,
radi bi se ti
iskreno zahvalili –
ne zgolj za materialne
dobrine, s katerimi
vedno znova obdarjaš
nas in naše bližnje,
temveč bi ti želeli
izreči zahvalo tudi za
številne iskrene poglede,
besede ter ljubezen,
ki po tvoji moči
prihaja v naše življenje.
Vedno znova nas spremljaj
s svojim obilnim
blagoslovom,
da bomo znali ceniti
življenje in vse, kar nam
je z njim podarjeno.

