
25. NEDELJA MED LETOM, 18. 9. 2022
- Danes bo pri drugi maši sodelovala zakonska skupina. Zakonska skupina se srečuje vsako tretjo soboto v

mesecu. Ob začetku pastoralnega leta bodo prosili za Božji blagoslov,  ob tem pa vabijo tudi nove pare v
svojo skupino ali pa, da bi se  organizirala nova zakonska skupina.

- Urnik verouka je na oglasni deski. Sprememba je samo z četrti razred, ki ima sedaj verouk ob ponedeljkih ob
13.00.

- V sredo, 21. 9. ob 19.00, srečanje za starše birmancev.
- V četrtek,  22.  9.  po večerni  sv.  maši,  molitev  pred Najsvetejšim za  nove duhovne poklice.  Po molitvi

blagoslov z Najsvetejšim.
- V  petek,  23.  9.  ob  20.00,  začenjamo  redna  mladinska  srečanja,  ki  bodo  potekala  približno  eno  uro.

Mladinska nrečanja bomo združevali tudi z animatorskimi srečanji.
- V soboto, 24. 9. ob 11.00, poroka in poročna sv. maša Bunderšek Vilija in Kukec Tadeje ter krst hčerke Lare

iz Svinjskega 23.
- V soboto, 24. 9. ob 15.00 prvo  čips srečanje za ministrante. V svoje vrste vabijo nove člane, ki bodo ob

koncu leta naredili ministrantske obljube.
- V nedeljo, 25. 9. po drugi maši, krst Ive Habič iz Slovenske vasi 16.
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Jožef Kupertinski
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  7.00
9.00
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10.30
////////

za župljane in dobrotnike
+ Bunderšek Sonjo, obl. in Klenovšek Alojza
+ Furlan Jakoba
+ Tratar Ivanko in sorodnike
+ Škoda Frančiško, ob roj. dnevu in godu

Ponedeljek, 19. 
avgust

19.00
////////

+ Banič Janeza, obl. in Berk Terezijo
+ Golobove

Teodor Angleški

Torek, 20. avgust 19.00 + Rejc Ivana, 30 dan
Andrrej Kim in 
korejski mučenci

Sreda, 21. avgust

Viher

7.00
////////
18.00

v dober namen
za zdravje Jožeta
+ Ramovš Matevža, ob godu

Matej, apostol

Četrtek, 22. 
september

19.00
////////

+ Strmole Marijo 
+ Tratar Toneta in starše

Mavridij

Petek, 23. september 19.00
////////

+ Ramovš Blaža
+ Alojzija Petje, 7. danPij

Sobota, 24. 
september

Cirnik

7.00
////////
11.00

+ Furlan Jakoba
+ Odlazek Antona, obl.
poroka in poročna sv. maša Bunderšek Vilija in Kukec 
Tadeje ter krst hčerke Lare

Anton M. Slomšek
Rupert 
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Sergij
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////////

za župljane in dobrotnike
+ Zupanc Jožeta, ob roj. dnevu in obl.
+ Nahtigal Antona, obl.
+ Kovačič Franca, ob godu in roj. dnevu
+ Škarja Jožeta, obl. iz Škrljevega
krst Neže Gorenc iz Šentruperta 2/b


