Strojna –

5. nedelja med letom

/9. februar 2020/
 Verouk je ta teden redno.
 V nedeljo je sv. maša ob 11.15. uri. Hvala za razumevanje.
 Vsi, ki se nameravajo v tem letu poročiti, vabimo na pripravo za prejem
zakramenta svetega zakona. Priprava bo potekala od 6. marca. do 8. marca.
2019 v Mežici in od 13. marca. do 15. marca. 2019 v Dravogradu. Obakrat
se bo priprava začela ob 19.00 uri.
 Uredništvo Družine se ob koncu meseca verskega tiska vsem naročnikom
zahvaljuje za zvestobo in podporo. Tednik Družine z vsebinami utrjuje vrednote,
predaja vero in je vez s Cerkvijo. Za vse, ki še niste naročniki so pripravili
posebno naročniško akcijo in Vas prosijo, da si vzamete nekaj časa in
izkoristite ponudbo. Na voljo so posebne naročilnice, ki vam bodo omogočile
prejemanje treh zaporednih števil tednika brezplačno, ob tem vam Družina
podarja priložnostno darilo, kuharsko knjižico Kuhajmo z Tomažem
Čižmanom. V pod zvonikom ali zakristiji dobite naročilnico, ki jo izpolnite. To
lahko naredite še danes. Nobenega to naročilo ne bo zavezovalo, da kar
postanete naročnik na Družino.

9. FEBRUAR

Ob 11:00
Za vse rajne Grmove (15)
Za Pavla Buhvalda (24

16. FEBRUAR

Ob 11:15
Za Valentina Štaudeker ter njegove
sorodnike (19)
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