Kotlje –

2. ADVENTNA NEDELJA

/05. december 2021/
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•

Kolektivno uresničevanje verske svobode je dovoljeno, če udeleženci izpolnjujejo PCT, nosijo maske
in je med njimi 1,5 metra razdalje, razen iz skupnega gospodinjstva.
Verouk je ta teden redno.
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Stopili smo v adventni čas. Kot vsako leto tudi letos petki v njem vabijo k
poglobitvi, razmišljanju in pogovoru o naši veri, življenjskih vprašanjih, Cerkvi.
Žal zaradi vsem znanih razmer letošnja srečanja ne bodo v živo, ampak po spletu,
vedno ob 19. uri. Potrebna je prijava: v zakristiji lahko dobite vstopno kodo za ZOOM.
Petek, 10. decembra 2021: ODPRTOST ŽIVLJENJA V DRUŽINI IN DRUŽBI
Predavateljica: IVA DIMIC, ekonomistka, poslanka v državnem zboru
Prisluhnili bomo ženi in materi petih otrok. Spregovorila nam bo o svojem pogledu na življenje, pomenu
občečloveških in krščanskih vrednot v družini in družbi, preizkušnji lastne bolezni, osebni veri v Boga.
Petek, 17. decembra 2021: ZDRAVNIK, REŠEVALEC IN MOLIVEC
Predavatelj: doc. dr. JURIJ GORJANC, dr. med., specialist kirurgije, zaposlen v Bolnišnici
usmiljenih bratov v Šentvidu ob Glini
Prisluhnili bomo pričevanju o zdravniškem delu, srečevanju zdravnika z bolniki, gorskem reševanju,
osebni veri in pomenu osebne molitve ter o prostovoljstvu v deželah Tretjega sveta.
V ponedeljek 6. decembra ob 18.30 uri imamo pripravo na sveti krst. Kdor želi sv. krst za otroka v mesecu
novembru in decembru lepo vabljen na pripravo.
V petek ob 16.15. uri ministrantske vaje, ministranti pridite.
Na 3. adventno nedeljo, 12. decembra, ob 17.00, vabljeni k veliki božični spovedi in adventnem
spokornem bogoslužju. Na voljo bo tuj spovednik. Vzemite si čas in pridite, kajti samo z čistimi srci
lahko verodostojno obhajamo božične praznike. Spoved - Ravne na Koroškem
V zakristiji lahko dobite družinski koledar, cena 1,00€, pratiko, cena 6,50€ ter marijanski koledar, cena 2,50€.

• Z akcijo »zbiramo stari papir« nadaljujemo, naj bo to naš prispevek k ohranjanju božje narave!

05. december
2. adventna nedelja
8.

DECEMBER

Sreda

Brezmadežno spočetje
10. DECEMBER

Petek

Ob 09.00 uri:
Ivana Miheva (103)
Ob 17.00 uri
Za Marjana Gorenšeka, Štručeve in
Prunarjeve (193)
Ob 17.00 uri
Za Marijo Fortin (145)

Loretska Mati Božja
11. DECEMBER

Sobota

Ob 17.00 uri:
Za Ludvika Lichtenegerja (156)

Sv. Damaz I, papež

12. december
3. adventna nedelja

Ob 09.00 uri:
Za Marijo Gabor (153)

