
   1. ADVETNA NEDELJA – NEDELJA KARITAS, blagoslov adventnih venčkov, 
današnja nabirka je za karitas. Godujeta sv. Modest in Virgil, škofa, apostola 
Karantanije. Ob 16. uri srečanje ŽPS na Viču. Gosta bosta zakonca Čušin. Člani ŽPS 
vabljeni, da se udeležite tega srečanja. 
Godovi: 

   Ponedeljek 28. 11.: sv. Katarina Labouré, redovnica, vidkinja 
   Torek 29. 11.: Sv. Filomen, mučenec; začetek devetdnevnice v čast Mariji Brezmadežni 

– pri sv. mašah bomo povedali ali prebrali kakšno misel o Mariji. 
    Sreda 30. 11.: Sv. Andrej, apostol, sv. maša ob 18. uri. 
    Četrtek 1. 12.: ob 18.30 - uri priprava staršev in botrov na krst otroka. Goduje sv. Karel 

de Foucauld, redovnik. 
 Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek (1. 12.) in petek 

(2. 12.) ob 15. uri, v soboto (3. 12.) ob 10. uri.  
    Petek 2. 12.: prvi petek – dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na  domu – ob 17.30 

molitev rožnega venca, ob 18. uri sv. maša in po njej izpostavitev 
Najsvetejšega, litanije Srca Jezusovega in posvetilna molitev. Sv. mašo 
sooblikujejo birmanci.Goduje sv. Bibijana (Vivijana), muč in Kromacij, škof. 

    Sobota 3. 12.: prva sobota – 7.30 rožni venec, ob 8. uri sv. maša in po njej pobožnost na 
čast Marijinemu srcu, molitev za svetost duhovnikov in nove duhovne poklice 
in izročitev Mariji. God sv. Frančišek Ksaver, duhovnik, misijonar. 

   Nedelja 4. 12.: 2. ADVENTNA NEDELJA – med sv. mašo priložnost za sv. spoved; ob 
15. uri v cerkvi  prihod MIKLAVŽA, ki bo obdaril predšolske otroke in 
otroke do vključno 3. razreda. Prosimo za prijave do 30. Novembra. 

1. Po maši lahko dobite adventni venec. Priporočen dar je 10 EUR, ki bo za našo 
Župnijsko Karitas.  
 2. Na voljo so že tudi božične voščilnice, ki nam jih vsako leto brezplačno nariše gospa 
Julijana Peršič, natisne pa ravno tako brez plačno g. Tomaž Jamnik. Dar  1 evro, ki ga 
boste namenili voščilnice, bo prav tako za ŽK. Dobite lahko tudi oljne slike in akvarele, ki 
jih je narisala že omenjena gospa. Iskren Bog plačaj za vse vaše darove. 

   3. V pisarni je možno dobiti Marijanski koledar, stane 2 evra.  
6. Prosimo starše, da pohitijo s prijavami otrok za Miklavža. Prispevek je 10 evrov. Prijavite lahko 
predšolske in šolske otroke do vključno 3. razreda. 
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