PONEDELJEK
22.10.2018
Janez Pavel II, pp.

Sveta maša ob
7.00
Nedelja, 21. oktober 2018

TOREK
23.10.2018
Janez Kapistran, duh.

7.00

SREDA
24.10.2018
Janez Maria Claret, še.,
red.ust.

7.00

ČETRTEK
25.10.2018
Krizant in Darija (Darinka),
muč.

9.00

PETEK
26.10.2018
Lucijan in Marcijan, muč
SOBOTA
27.10.2018
Sabina Avilska, muč.

NEDELJA
28.10.2018
30. navadna nedelja

15.30
19.00

19.00

7.00
10.00

Ves verouk ta teden na Cankovi po urniku. V Lemerju ta teden
zaradi pogreba, verouka ne bo.
Ob delavnikih svete maše kakor običajno, razen v četrtek, ko bo v
naši župniji dan celodnevnega čaščenja ali "molba oltarnoga svetstva". Sv. maši dopoldne ob 9.00 in sklep čaščenja popoldne ob
15.30 s sv. mašo, litanijami in blagoslovom z Najsvetejšim.
K čaščenju pridite po naslednjem urniku:
- od 10.00 do 11.00 verniki iz G. Črncev, Lemerja, Puževec, Strukovec, Zenkovec in Beznovec
- od 11.00 do 12.00 verniki iz Korovec,
- od 12.00 do 13.00 verniki iz Skakovec
- od 13.00 do 14.00 verniki iz Cankove
- od 14.00 do 15.00 verniki iz Domajinec
- od 15.00 do 15.30 verniki iz Topolovec, člani ŽPS, veroučenci,
mladina in vsi, ki se prej molitve niste mogli udeležiti.
Pred cerkvijo lahko dobite sveče. Poleg tega, da bodo razsvetljevale grobove naših dragih, boste, če vzamete sveče in namenite
dar za ljudi v stiski, prižgali žarek upanja in sreče v ljudeh, ki težko živijo in od nas pričakujejo, da bomo s svojim dejanji pokazali,
da so naši bratje in sestre. Ves izkupiček od sveč je namenjen za
delovanje župnijske Karitas. Za posamezno svečo naj bi darovali 2
EUR. Za vaš dar se v imenu Karitas in vseh, ki bodo deležni vaše
dobrote, iskreno zahvaljujem.
Ta teden bomo v cerkvi pred sveto mašo molili rožni venec za mir
in slogo v naših župnijah in murskosoboški škofiji. Naj bomo vsi
eno, to je Jezusova želja in prošnja. Naša naloga in poslanstvo je,
da delamo za medsebojno povezanost. Radi molimo tudi za spreobrnjenje vseh naših bratov in sester, ki s svojo besedo ali dejanji
povzročajo prepire, netijo sovraštvo in odvračajo vernike od Cerkve in Kristusa.
Prišla je nova številka Družine.

