OD NEDELJE, 2. 4., DO NEDELJE, 9. 4. 2017
Nedelja 2. 4.: 5. POSTNA, TIHA NEDELJA – PRILOŽNOST ZA VELIKONOČNO
SPOVED. Ob 14. uri molitev križevega pota, ki ga pripravijo veroučenci 5., 6. in 7.
razreda. Na Kureščku bo molitvena ura ob 15. uri, sv. maša pa ob 16. uri. Danes
goduje: sv. Frančišek Paolski, puščavnik, redovni ustanovitelj.
GODOVI:
Ponedeljek 3. 4.: sv. Rihard (Riko), škof; sv. Sikst I., papež, mučenec
Torek 4. 4.: sv. Izidor Seviljski, škof, cerkveni učitelj
Sreda 5. 4.: sv. Vincencij Ferrer, duhovnik; sv. Julijana in Eva iz Liégea, redovnici
Četrtek 6. 4.: sv. Irenej iz Srema, škof, mučenec
Petek 7. 4.: sv. Janez Krstnik de la Salle, duh, red. ustan.; sv.Herman Jožef, premonstraten
– prvi petek, dopoldne obisk in velikonočno obhajilo bolnikov na domu. Prosimo, da
nam prijavite bolnike, ki jih ne obiskujemo za prve petke. - Ob 18.30 bo molitev rožnega
venca, ob 19. uri sv. maša in pobožnost na čast Jezusovemu Srcu.
Na Rakovniku bo ob 19.30 duhovna obnova za mlade. Mladi vabljeni na Rakovnik.
Sobota 8. 4.: sv. Julija Billiart, redovnica, vzgojiteljica; Dionizij, škof.
Nedelja 9. 4.: 6. POSTNA, CVETNA NEDELJA - pri obeh mašah blagoslov
butaric in zelenja – pri drugi maši bo blagoslov zunaj pred križem in potem procesija
v cerkev, kjer bo sv. maša. Popoldne romanje naše župnije na Kurešček, ob 15.uri križev
pot (pripravijo pevci in ŽPS) in ob 16.uri sv. maša – na Kureščku bo tudi priložnost za
velikonočno spoved.
- Danes po sv. maši lahko dobite butare, ki so jih naredili naši farani. Dar zanje je 5
evrov ali več. Darovi bodo za Župnijsko karitas. Dobite pa lahko tudi oljke, ki so nam
jih pripeljali iz župnije Ankaran, ki načrtujejo gradnjo zvonika. Prostovoljni prispevki
bodo za to župnijo. Dobite pa lahko tudi velikonočne voščilnice, ki so delo naših
faranov. Dar zanje je 1 evro.
- Ta teden bo spoved naših veroučencev.
- Prihodnji teden (9. 4.) čisti cerkev 3. skupina.

