24. NEDELJA MED LETOM, 13. 9. 2020
Godovi: Jutri bo bogoslužni praznik povišanja svetega Križa, v torek god
Žalostne Matere Božje, v sredo godujeta Kornelij in Ciprijan, mučenca, danes
teden bo 25. nedelja med letom.
Ta teden je reden verouk. Urnik je v novem farnem oznanilu - FARAN.
Če kdo od otrok še ni vpisan, naj se eden od staršev čim prej oglasi, podpiše
prijavnico in se dogovorimo v katero skupino se lahko še priključi.
Danes (13.9.) je žegnanje v Crngrobu. Sv. maša je ob 10.30.
Danes je nedelja naših svetniških kandidatov, Božjih služabnikov: Friderika
Baraga, Janeza Gnidovca, Antona Vovka , Andreja Majcna in Antona Strleta.
Priporočajmo se tudi tem našim nebeškim priprošnjikom.
Danes je katehetska nedelja, ko se zavemo pomembnosti posredovanja vere.
Jezus sam nam naroča, naj oznanjamo in pričujemo, da se je nebeško kraljestvo
približalo, ter da naj vse ljudi učimo izpolnjevati vse, kar nam je On naročil. Vsi
krščeni s svojim odnosom do Boga (bolj ali manj) pričujemo o Božji modrosti in
moči delovanja Božje milosti, ljubezni - po kateri hrepeni vsako človeško srce.
Irena Debeljak vabi posebej starše birmancev, ki radi pojete, da birmancem
polepšate praznovanje svete birme s petjem pri sveti maši. Vaje so ob četrtkih
po sveti maši na koru.
Larisa Demšar pa vabi birmance, da se pridružijo mladinskemu bendu iz
Stare Loke za sodelovanje pri svetih mašah z igranjem na inštrument ali s
petjem – veliko birmancev zna igrati na inštrumente in lepo prepevati, pa bi jim
radi dali priložnost, da se med seboj povežejo tudi preko glasbe.
Starši, botri, animatorji in celotno naše župnijsko občestvo v tem času
priprave na sv. birmo molimo vsak dan vsaj molitev k Svetemu Duhu in eno
desetko rožnega venca za utrditev naše vere in da bi vsi odprli svoja srca za
delovanje Svetega Duha.
V petek, 18. septembra, bo ob 20h srečanje vseh ključarjev (tudi s podružnic) v župnišču.
V soboto (19.9.) bo od 10h do 20h BIRMANSKI DAN!
Starši in botri vabljeni na srečanje ob 18h in k sv. maši ob 19h.

