Kotlje – Nedelja Jezusovega krsta
/09. januar 2022/

• 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
• V sredo zvečer ob 19.00 uri imamo srečanje z starši prvo obhajancev preko ZOOM-a. Starši
prvo obhajancev povezavo ste prejeli preko internetne pošte. Lepo vabljeni.
• V petek ob 16.15. uri ministrantske vaje, ministranti pridite. Povabite še druge.
• 17. januarja, goduje sv. Anton, puščavnik, kateremu je posvečena naša podružnična cerkev.
Slovesna sv. maša v čast sv. Antonu v ponedeljek ob 10.00 uri. Pred sv. mašo bomo z molitvijo
rožnega venca prosili za božji blagoslov in varstvo. Vsi častilci sv. Antona vabljeni, k skupni
molitvi in prošnji za zdravje.
• Mesec januar je mesec verskega tiska. Vsaka krščanska družina naj bi imela vsaj en verski
list. Odločitev za redno prebiranje verskega tiska kot je: Družina, Ognjišče, ..., je odločitev za
živost in trdnost naše vere, je odločitev, ki nam kaže pravo smer, ... Vse naročnike verskega tiska
vabim, da obnovite naročnino za leto 2022. Vsi, ki se želite naročiti na DRUŽINO ali na
OGNJIŠČE lahko to še storite.
• Z akcijo »zbiramo stari papir« nadaljujemo, naj bo to naš prispevek k ohranjanju božje narave!

09. Januar

Ob 09:00 uri:

Jezusov krst

Za Jožefo in Franca Laha (4)
Za Jožefa in Štefanijo Kerbev (6)
Za Ivana in Frančiško Hudopisk (10)

14. JANUAR

Ob 17:00 uri:

Petek

Sv. Oton, redovnik
15. JANUAR

Sobota

Sv. Pavel iz Teb, puščavnik

16. Januar

2. nedelja med letom

Za Rozo Jamer in vse rajne Nacestnikove
(12)
Za Srečka Hudrapa, Apolonijo Breznik in
Jelko Kaker (22)

Ob 17:00 uri:

za Boštjana, Milko in Antona Oblaka (1)
Za Antona Ivartnik in Janija (27)

Ob 09:00 uri:

Za Franca in Veroniko Herman in vse na
Hrovatovem gruntu umrle (14)
Andreja Herman - osmina (19)

