
22. NEDELJA MED LETOM, 30. avgusta 2020 
 

- Danes ob 10.00  vabi sosedna župnija Mokronog na Žegnanje k sv. Roku v Hrastovico.  
- Zaradi premajhne cerkve, ne bo prihodnji teden tradicionalne svete maše na Veseli Gori na prvo nedeljo 

v septembru, 6. 9., temveč bo maša v župniski cerdvi kot običajno ob 10.30. Žegnanjsko mašo bo vodil 
prejšnji župnik g. Jože Brečko. 

- V četrtek in petek bom obiskal bolne in ostarele po domovih. 
- Molitveno bdenje za nove duhovne poklice bo v naši župniji v soboto, 5. septembra po jutranji sv. maši 

in vse do 9.00. Lepo vabljeni. 
- Zvonenje še še ureja. Na popravilu so vsa kladiva in potrebno bo zamenjati elektro motor malega zvona. 
- V hudi prometni nesteči je umrl v 35. letu starosti sobrat Matild Domić. Do letošnjih sprememb v cerkvi 

je bil Matild kaplan v Sevnici, čez teden dni bi odšel v novo salezijansko skupnost v Mužljo – Srbija. 
- Vpis otrok v prvi razred bo od 7. septembra dalje v dopoldanskem in popoldanskem času.  
- Začetek verouka po urniku bo od 14. septembra dalje. 
- Prispevek za verouk na družino je 40€. Predšolski verouk nima prispevka. 
- 1. in 3. razred – učbenik in liturgični zvezek 13€ + prispevek 40€.  
- 2., 4., 5., 6.,7., 8. in 9. razred – liturgični zvezek 3€ + prispevek 40€. Vsi tej razredi boste uporabljali 

učbenike in delovne zvezke prejšnjega razreda. 
- Svetopisemske uruce (enkrat na mesec ob ponedeljkih ob 17.00, prvo srečanje bo 5.10.)  
- Verouk za prvi in drugi razred bo vsake štirinajst dni po dve šolski uri.  
- Ministrantske vaje bodo vsak petek ob 17.00. 
- Mladinski pevski zbor bo vsak petek ob 18.00. Pridružijo se lahko tudi  otroci od 5. razreda dalje. 
- Mladinska srečanja bodo ob petkih ob 20.00. 

 

22. NEDELJA 
MED LETOM 

30. avgust 
Feliks 

 
Cirnik 

 
 

7.00 
9.00 

10.30 
 

za farane in dobrotnike  
+ Remar Vincencijo 
+ Pavlin Pavlo, 10. obl. 
 

Ponede, 31. avgust 
Pavlin 
 

 
 

19.00 
//////// 

+ Zgonc Amalijo 
za zdravje 

Torek,  1. september 
Tilen - Egidij 
 

 19.00 
//////// 

 

+ Marolt Ljudmilo, ob roj. dnevu 
za Božje varstvo 

Sreda, 2. september 
Marjeta 
 

 
Škocjan 

7.00 
19.00 

+ Podlogar Jožeta 
+ Tratar Anico, 30. dan 

Četrtek,  3. 
september 
Gregor Veliki 
 

 19.00 + Gričar Alojza 

Petek, 4. september 
Rozalija 
 

 
 

19.00 
 

+ Tratarjeve iz Ravni, obl. 

Sobota, 5. 
september 
Mati Terezija 
 

 
 

7.00 
 

v spravo za naše grehe in spreobrnjenje grešnikov 

23. NEDELJA 
MED LETOM  

angelska 
6. september 

Zaharija 
 
 

 
Cirnik 

 
 
 
 

7.00 
9.00 

 
//////// 
10.30 
//////// 

za farane in dobrotnike 
+ stare starše Simončič Rozalijo in Matijata, starše 
Urbančič Aleksandra in Marijo ter brata Stankota 
+ Kovačič Veroniko 
+ Tratar Alojza, ob roj. dnevu 
+ Kurent Marijo, ob roj. dnevu 

 


