OZNANILA ŽUPNIJE JARŠE
33. nedelja med letom – 15. november 2020
Godovi:
 Ponedeljek: sv. Marjeta Škotska, kraljica;
 torek : sv. Elizabeta Ogerska, red.
 sreda: : sv. posvetitev bazilike sv. Petra in Pavla;
 četrtek: sv. Matilda, redovnica;
 petek: sv. Edmund, kralj;
 sobota: Darovanje Device Marije;
 nedelja: Kristus Kralj vesoljstva nedelja – začetek tedna Karitas;
sv. Cecilija, devica in mučenka – zavetnica cerkvene glasbe in pevcev;
Svete maše so brez ljudstva.
Za nujne primere me dobite na telefon (031 689 970) ali
preko spleta (www.zupnija-jarse.net); če ne morem odgovoriti takoj, vas pokličem nazaj.
Tudi v času, ko ni skupnega druženja, posebne čestitke pevcem, organistom in pevovodjem
vseh zborov ter pevskim zasedbam v naši župniji.
Letos je god sv. Cicilije (zavetnice pevcev) na nedeljo Kristusa Kralja vesoljstva, ko se še bolj
povežimo z odrešenim Jezusom, ki nam ga znajo pevci z glasbo še bolj približati. Zato vse
najboljše našim pevcem ob godu njihove zavetnice sv. Cicilije.
Prihodnjo nedeljo začnemo tudi z tednom KARITAS, ki ima v teh časih posebej zahtevno
nalogo. Podprimo jih z molitvijo ali z darom.
V nedeljo, 15. novembra 2020, ob 19. uri, lepo povabljeni na slavilno molitev pred
Najsvetejšim. Več informacij najdete na spletni strani župnije www.zupnija-jarse.net.

Molitev za rajne v mesecu novembru. Ta teden bomo molili po sledečih namenih:
+ Martinove in Orehek;
+ Rode in Andrejči;
+ Hedvika Ravnikar
+ družine Križnar in Nahtigal;
+ Janez Šubelj

ponedeljek,
16. november

C 18

torek,
17. november

C 18

četrtek,
19. november

K 18

+ Franc Kralj, Rifelnovi, Škedelnovi in Hauptmanovi;

petek,
20. november

K 18

+ Stupica, Markič, in Lenče;

sobota,
21. november

K 18

+ starše, sorodnike družine Križnar in Ferme ter prijatelje;
+ iz družine Letnar in Mokorel, Planinšek in Ulčar, Rojc in Brus ter
Ivanko Porenta;

nedelja,
22. november

K8

+ starši Pavlič in Kramberger, Alojzij Pestotnik, Peter Kramberger;

