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23. NEDELJA MED LETOM, 6. september 2020
Prvoobhajanci, letos otroci četrtega razreda, bodo imeli skrajšane duhovne vaje to soboto, 12. 9., z
začetkom ob 9.00 do 19.00. Pripravili se bodo na prvo spoved, ki bo v popoldanskih urah.
V nedeljo danes teden 13. 9. ob 10.30, veroučna sv. maša in začetek verouka.
Danes teden bo po drugi sv. maši krst Primožič Aljaža iz Dol pri Litiji in Primožič Nejca iz Vrha 26.
Danes teden bo žegnanje na Cirniku, Povišanje sv. križa. Ob tej slovesnosti bomo blagoslovili 7. novih
mašnih plaščev, ki sta jih kupila Nežka in Jakob Furlan iz Svinjskega. Naj se jima zahvalim že danes za
ta čudoviti dar.
Od ponedelja, 14. 9. dalje, redni verouk po urniku. Predpisi za ohranjanje zdravja so pri verouku enaki
kot v šolah.
Vpis otrok v prvi razred bo od jutri dalje v dopoldanskem in popoldanskem času ves teden razen v torek
na praznik Rojstva Device Marije. Starši lahko ta teden poravnate tudi prispevek za verouk, da otroci ne
nosijo s seboj v šolo toliko denarja. Prispevek za verouk na družino je 40€ + 3€ za liturgični zvezek.
Predšolski verouk nima prispevka. Novi učbenik je potrebno kupiti samo za 1. in 3. razred, ki stane 10€.
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.
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7.00 za farane in dobrotnike
9.00 + stare starše Simončič Rozalijo in Matijata, starše
Urbančič Aleksandra in Marijo ter brata Stankota
//////// + Kovačič Veroniko
10.30 + Tratar Alojza, ob roj. dnevu
//////// + Kurent Marijo, ob roj. dnevu

Ponede., 7. eptem.
Regina

19.00 za verne duše

Torek, 8. september
Rojstvo Device Marije

19.00 + Korelc Jožeta
//////// + Zakrajšek Ivana

Sreda, 9. september
Peter Klaver

7.00 + Podlogar Jožeta

Četrtek, 10. septem.
Nikolaj Tolentinski

19.00 + rodbino Kotar iz Šentruperta

Petek, 11. september
Helga

19.00
////////
////////
7.00

+ starše in brate Vojska ter Svetičič Slavkota
za Božje varstvo
+ Skušek Antpna, 7. dan
+ Brcar Ano

7.00
9.00
////////
////////
10.30
////////
15.00

za farane in dobrotnike
+ starše Obaha in sestro Malči, obl.
+ Žonta Vinkota, obl. in hčerko Marinko
+ Zidar Antona iz Kostanjevice, obl.
+ Ramovš Jožeta, obl.
+ Zgonc Jožeta, 8. obl.
+ Škarjatove iz Straže in Brinja

Sobota, 12. septem.
Marijino ime
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Janez Zlatousti

Cirnik

Križev pot

