Kotlje – Nedelja Kristusa Kralja Vesoljstva
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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.
Letos ponovno po vseh dekanijah v Sloveniji roma križ mladih kot priprava na svetovni dan mladih v
Lizboni 2023. V naši dekaniji bo križ mladih od 27. novembra do 3. decembra.
V soboto, 27. novembra, bo osrednji dogodek v župniji Ravne na Koroškem. Začetek ob 16.00
spoznavanje, nato križev pot v cerkvi, slavljenje, priložnost za sveto spoved in ob 18.30 mladinska sv.
maša, ki jo bo daroval Jure Sojč. Vabljeni mladi, srednješolci in študentje ter birmanci. Potreben je PCT.
Za vse, ki tega pogoja ne izpolnjujejo bo možen ogled tudi na internetu.
Križ bomo v nedeljo prenesli v cerkev Sv. Križa nad Dravogradom kjer bo v nedeljo 28.11. ob 15.00
molitev staršev ob križu. Starši lepo vabljeni, da se udeležite te molitve.
Letošnji Teden Karitas bo potekal od ponedeljka, 22. 11. 2021 do nedelje, 28. 11. 2021. V letošnjem
Tednu Karitas 2021 nas bo nagovarjalo geslo: »SRCE, KI SPREJEMA«. “Naj nam bo ta teden vsem v
spodbudo, da bodo naša srca postajala vedno bolj sposobna sprejemati druge v odprtosti Sv. Duhu! Če
moje srce bližnjega sprejema, me hkrati tudi spodbuja, da se odpravim k njemu in iščem pot do njegovega
srca. In potem, ko sem ga slišal in v srcu doumel njegove težave, pač nisem več daleč od spoznanja na kak
način mu bom mogel biti v oporo in pomoč. Malo je potrebno za povrnitev upanja: človeka je treba opaziti,
ga sprejeti, mu prisluhniti, samo tako se bo počutil sprejetega, razumljenega in spoštovanega…” Sveta
maša na Ponikvi, ki bo v sredo 24. 11. 2021 ob 13:30 in bo neposredno prenašana preko TV Golica
in RTS Maribor ter tudi preko spleta. Vodil jo bo nadškof msgr. Alojzij Cvikl, somaševal pa bo škof
msgr. dr. Maksimiljan Matjaž. Vabimo tudi k ogledu dobrodelnega koncerta Klic dobrote za
družine v stiski, ki ga bosta isti dan ob 20h prenašala RTVSLO in Radio Ognjišče.

• v soboto zvečer in na 1. adventno nedeljo bomo adventne venčke blagoslovili. Dar, ki ga boste
darovali za venčke, je namenjen za ljudi v stiski. Prav tako bodo darovi, ki jih boste darovali pri
sv. mašah na 1. adventno nedeljo namenjeni za potrebe škofijske in župnijske Karitas.
• 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!

21. november
NEDELJA KRISTUSA KRALJA
VESOLJSTVA
26. NOVEMBER

Petek

Ob 09.00 uri:
Za Alojzijo Bricman - osmina (192)
Za Mirka Lepeja -obl., in vse
Oserbanove (195)
Ob 17.00 uri
Za Jakoba Kolmana (122)

Sv. Konrad, redovnik
27. NOVEMBER

Sobota

Ob 17.00 uri:
Za Stanka Grosa (161)

Sv. Modest Gosposvetski, škof

28. november
1. adventna nedelja

Ob 09.00 uri:
Za vse rajne Galinec in Senovec (188)
Za Franca in Veroniko Herman in vse pri
Hrovatu umrle (194)

