
1. ADVENTNA NEDELJA, 27.11. 

7.00: živi in + farani 

9.00: + Antonija Avguštin AŠKERC 

         + Vladimir PETEK, 10 obl. 

Sv. Katarina,10.30: + Ivan JAKOPIČ 

PONEDELJEK, 28.11., sv. Katarina Laboure, red. 

7.30: + Jožef KLINAR 

         + Rok TERŠEK, obl. 

         + Jože TERŠEK 

TOREK, 29.11., sv. Saturnin, mučenec  

18.00: + Magda KRAŠOVEC, 30. dan 

           + Ida KAJTNA 

SREDA, 30.11., sv. Andrej, apostol 

7.30: + Bernard MEHLE starejši, 6. obl. 

         za domovino: + Alojz ŠTERK, Peter ŠUBIC, Maks PREGRAD 

         + Alojz LEVAR,12. obl., in za srečno vožnjo vnuka  Žana  

ČETRTEK, 1.12., sv. Karel de Foucauld, red. 

18.00: + Rudi PASARIČ, obl., sorodniki PASARIČ, PENIČ 

            + Angela BELEJ, obl., in Izidor 

PETEK, 2.12., sv. Kromacij, škof  

7.30: v zahvalo in priprošnjo za spreobrnjenje in blagoslov 

18.00: + Jože BARTOL, sestra Joža in starši, 3. obl. 

            + Alojz SLAPŠAK, obl. 

SOBOTA, 3.12.,  sv. Frančišek Ksaver, duh., red. 

18.00: + Štefan GUČEK, 15. obl. 

            + Marija in Edvard STVARNIK 

po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega 

2. ADVENTNA NEDELJA, 4.12. 

7.00: živi in + farani 

9.00:  + Jožica in Ivan ULAGA 

10.30: za uspešno zdravljenje na priprošnjo A.M. Slomška 

            + Ivan, Janez PAUL in + starši PAUL 

V zakristiji lahko naročniki dvignete Mohorjeve knjige, zakonci jubilanti pa fotografije minule slovesnosti 

obhajanja letošnjega jubileja. Marijanski koledar, Pratika in stenski koledar so še na zalogi.   

V ponedeljek, 5. 12. 2022, po večerni maši, ki se bo začela ob 18.00, nas bo obiskal Miklavž. V zakristiji ali 

v župnišču lahko dobite Miklavževo znamko za 8 eur do petka, 2. 12. 

Zahvala za krašenje v novembru skupini iz Tovstega, ki je letos dobila še posebno zahvalo, v sklopu zahval, kot smo jih 

podeljevali za praznik župnije. V decembru pripravlja svetišče skupina jasličarjev. Kdor ima veselje in vsaj malo časa, 

vabljen, da se nam pridruži. Zahvala tudi skupini, ki se je še ukvarjala z drvmi za zimo. 

Na voljo so adventni venčki, njih pripravo je organizirala Župnijska Karitas. Priporočeni dar je 8 €. Dar, ki 

ste ga namenili pri maši je namenjen za delovanje Karitas, župnijske in škofijske. Zahvala vsem, ki se trudite 

na tem področju.  


