OD NEDELJE, 2. 10., DO NEDELJE, 9. 10. 2016
27. NEDELJA MED LETOM – ROŽNOVENSKA – žegnanje v Tomišlju. - Začetek tedna za

življenje. Geslo tedna: Psalm 142, 6: Ti si moje zavetje, moje vse v deželi živi. V mladih
bi radi spodbudili zaupanje v življenje. Godujejo angeli varuhi.
GODOVI:
Ponedeljek, 3. 10.: sv. Frančišek Borgia, redovnik; Kandida, mučenka
Torek 4. 10.: sv. Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj
Sreda 5. 10.: sv. Marija Favstina Kowalska, redovnica, mistikinja
Četrtek 6. 10.: sv. Bruno, redovnik, ustanovitelj kartuzijanov
Petek 7. 10.: Rožnovenska Mati Božja in prvi petek
Sobota 8. 10.: sv. Benedikta, devica, mučenka
Nedelja 9. 10.: 28. NEDELJA MED LETOM – sklep tedna za življenje
- Katehumenat za odrasle, ki želijo prejeti zakrament krsta, obhajila in svete birme, se bo
začel v župniji Vič v četrtek 06. oktobra 2016 ob 19. uri v Antonovem domu.
V župniji Rakovnik bo prvo srečanje v torek 04. oktobra 2016 ob 20. uri v župnišču.
- Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo četrtek in petek ob 16. Uri, v soboto ob
10. uri. Lepo vabljeni na Kurešček.
- Na prvi petek dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu, zvečer ob 18.30 rožni
venec, ob 19. uri sv. maša in pobožnost v čast Jezusovemu Srcu.
- V soboto, 8. 10., bo svetoletno romanje na Zaplaz, kjer so shranjene relikvije bl. Alojzija
Grozdeta in so sv. vrata, skozi katera bomo šli v cerkev, da bi prejeli popolni odpustek.
Možnost bo opraviti sv. spoved. Obiskali bomo še druge kraje. Prostor, kjer je svojo
mučeniško smrt prestal bl. Alojzij Grozde.
- V NEDELJ0 9. 10. POPOLDNE BO SVETOLETNO DEKANIJSKO ROMANJE V STOLNICO. Ob
15. uri se zberemo na škofijskem dvorišču. Od tam bomo v procesiji šli skozi sveta vrata
v stolnico, kjer bo molitev, priložnost za sv. spoved in sveta maša. S tem si bomo
pridobili popolni svetoletni odpustek, ki nam izbriše vse časne kazni. Sveto spoved lahko
opravite tudi pri nas že danes ali na prvi petek ali prihodnjo nedeljo dopoldne ali v
stolnici. – Avtomobile pa lahko parkirate na tržnici.
- Torek 11.10. Maša ob začetku akademskega leta ob 18.30 v ljubljanski stolnici.
- Četrtek 13. 10. bo Ritem srca 2016 – festival sodobne krščanske glasbe – ob 19.30 v
športni dvorani OŠ Alojzija Šuštarja v Šentvidu pri Ljubljani. Cena vstopnice je 5 €.

