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Nedelja 14.11. 2021

Glasilo župnije sv. Benedikta v Stranjah

Bera
Hvala vsem, ki se že prinesli bero v župnišče. Bogplačaj in hvala za vašo skrb in
pozornost.
Srečanja za Birmance po birmi
Srečanja za devetošolce in dijake 1. letnika srenje šole bo na 14 dni. Srečanje bo
19.11. ob 18.30
Srečanje za ministrante
Srečanje za ministrante bo v soboto 20. 11. ob 9.00
Molitve za rajne
Molitve za rajne bom opravljal vsak dan 10 minut pred mašo. Ob pol se začne rožni
venec. Po rožnem vencu pa bo poimenska molitev očenašev. Glede na število
namenov bomo vsak dan zmolili 2 očenaša.
Biblični Advent
V ponedeljek 19.11.2021 ob 19.30 bo prvo v nizu 4 srečanj za odrasle, ki želijo v
adventu premišljevati o prazniku Gospodovega rojstva ob 4 evangelistih. Za srečanje
načeloma ne potrebujete ničesar, lahko pa seboj prinesete svoje Sveto pismo.
Srečanje traja 45 minut. V kolikor se bo porodilo zanimanje za tako druženje in
razmišljanje ob svetem pismu, bomo kasneje nadaljevali z mesečnimi srečanji.
Adventni koledarji
V prihodnjih dneh bodo otroci pri verouku dobili adventne koledarje, ki jih izdaja
Misijonsko središče Slovenije. Akcija je prostovoljna in je namenjena temu, da se
otroci odpovejo čemu (na primer kaki sladkariji) in potem prihranjeno vržemo v
skrinjico, ki jo izdelajo sami iz sredine koledarja. Kar se bo nabralo, bodo otroci prinesli
k tako imenovanemu otroškemu ofru 6.1.2022. Denar gre za lačne otroke iz
misijonskih krajev

Maše, ki so napisane kot druge, tretje… se oddajo naprej in jih opravijo
drugi duhovniki
15.11.
ponedeljek
16.11.
torek
17.11.
sreda

18.00

Albert

18.00

Marjeta Škotska

18:00

Elizabeta Ogrska

Posvetitev bazilik sv. Petra in 18:00
Pavla
18.00
Matilda

18.11.
četrtek
19.11.
petek

18:00

20.11.
sobota

Edmund

21.11.
nedelja

Jezus Kristus Kralj Vesoljstva
darovanje Device Marije

22.11.
ponedeljek

Cecilija

23.11.
torek

Klemen I.

24.11.
sreda

Andrej
Dung
in
vietnamski mučenci

25.11.
četrtek

Katarina Aleksandrijska

26.11.
petek
27.11.
sobota
28.11.
nedelja

7.00
9.00
17.00
18:00
8:00

drugi 18:00

Starši, brat in sestra Prodnik (AR)
oddano: Marijan Gradišek
Anica Bukovnik, obl
Ivan Golob, obl, starši in Jožica
oddano: Jože, obl in Helena Uršič (kop 18)
Francka Balantič (ŽN 17a)
oddano: Štefanija Urh, obl in ++Peterčevi
France Gačnik (B 1c)
Janežič Florjan, obl in Traven Viktor
oddano: Kregar Alojz, obl in Ana
Terezija in Antonija Šlebir
Andrej Močnik, obl in ++ Preskar
za žive in pokojne župljane
Jernej Žagar, 30. dan
Andrej Prodnik in ++ Prodnik, obl
Rovman Darko
Jože Mlakar, obl
oddano: Gradišek Ana, Joža in Ivan, obl

18:00

Balantič Frančiška, obl

Valerijan Oglejski

18:00

Peter, obl in Andrej Hrovat, Emil Čop

Virgil in Modest

18:00

Mama in ++ Humar

1. adventna nedelja
Katarina Laboure

7:00
9.00

Starši in bratje Močnik
Urbanc Pavla, obl in Pavel

Maše za že oznanjene dni se ne da naknadno naročiti
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