
                      Glasilo župnije sv. Benedikta v Stranjah

Bera
Hvala vsem,  ki  se že  prinesli  bero  v  župnišče.  Bog plačaj  in  hvala  za vašo  skrb,
radodarnost in pozornost.

Srečanja za Birmance po birmi
Srečanja za devetošolce in dijake 1. letnika srenje šole bo 11.12. ob 18.30

Srečanje za ministrante
Srečanje za ministrante bo v soboto 11.12. ob 9.00

Biblični Advent
V ponedeljek 29.11.2021 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

Obhajilo bolnikov pred Božičem
Obhajilo bolnikov pred Božičem bo v ponedeljek 20.12.2021. Bolniki in starejši ki jih
obhajam za prvi petek to že vedo, kdor pa bi želel da jih obiščem pred praznikom pa
naj to sporoči bodisi preko sorodnikov pri meni osebno ali pa po telefonu najkasneje do
19.12.2021

Št.: 26 Leto: XVII Nedelja 28.11. 2021



Izdaja: Župnijski urad Stranje. Odgovarja: Gregor Šturm, župnik. Tel.: (01) 832 70 60, 
 email: zu.stranje@gmail.com ali gregor.sturm@gmail.com  TISK: Enzo grafika, Domžale

Maše, ki so napisane kot druge, tretje… se oddajo naprej in jih opravijo
drugi duhovniki

29.11.
ponedeljek Saturnin

18.00 Marjan Žagar, obl
oddano: ++ starši Šimenc (ZS 53)
Urbanc Pavla in Pavle, obl

30.11.
torek Andrej 8.00 Janez kodra, obl in ostali pokojni

     1.12.
sreda

Eligij
18:00 Urbanc jože, obl

2.12.
četrtek Natalija 18:00 ++Mizori

3.12.
petek

Frančišek Ksaver 18.00 Po namenu

4.12.
sobota Janez Damaščan

18:00 Kemprl Jože in Marija (ŽN 4)

      5.12.
nedelja

2. Adventna nedelja
Saba

7.00
9.00

st. starši Ajdovec in Štritof in sorodniki
Lanišek Janez, obl in ++ Tratnikove

     6.12.
ponedeljek Nikolaj

Zakal: 10.00
18:00

Po lastnem namenu
Po namenu
oddano: Katarina in Marija Kregar, obl (SS)

7.12.
torek Ambrož

8:00 ++ Rozkovi

8.12.
sreda Brezmadežna

18:00 Arnež Joži, obl
oddano: Marjan in Ani Mazovec

9.12.
četrtek Bernard Jezusov

18:00 Starši Šimenc (ZS 53)

10.12.
 petek Judita 18:00 Mici Gradišek in sorodniki

      11.12.
sobota Damaz I. 18:00 ++ Meršol

     12.12.
   nedelja

3. adventna nedelja, gaudete
Devica Marija iz Guadalupe

7:00
9.00

Arnež Jožica (pevci)
Kregar Janez
oddano: starši Potočnik in Volovšek Silvo
Stanislav Pirc, obl in Terezija Pirc

Maše za že oznanjene dni se ne da naknadno naročiti
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