22. NAVADNA NEDELJA, 29. 8.
- Danes, 10.30 bo na Veseli Gori žegnanska sveta maša. Zaradi maše na Veseli Gori, odpade
-

-

-

-

-

maša v Šentrupertu.
Od srede, 1. septembra dalje, bo vpis otrok k verouku prvega razreda. Na oglasni deski je
začasni urnik verouka. V nedeljo 5. septembra bo s sveto mašo pričetek veroučnega leta, po
maši bo lov za zlato ribico in s ponedeljkom, 6. septembra pričnemo z rednim veroukom po
urniku.
V nedeljo, 5. 10. bo krst Blaža Dolinšek iz Bučke.
Ob zvoniku ste videli, da se je pričel postavljati gradbeni oder. Pričela so se obnovitvena dela
na zvoniku. Obnovitvena dela v celoti krije g. Jože Anderlič. Naj mu Gospod povrne s svojo
milostjo za vse dobro, kar je že in še bo storil v naši župniji. Vključite ga kdaj tudi v osebno
molitev.
Obnovitvena dela poteajo tudi na Vihru. Začeli so že poloagati nove tlake. Tudi to investicijo
krije v celoti g. Marjan Bartolj. Tudi nanj kličem s hvaležnostjo Božjega blagoslova.
S ponedeljkom, 6. septembra se pričnejo obnovitvena dela tudi v notranjosti cerkve. V prvi
fazi je predvidena obnova prezbiterija in odprtje grobnice. V ta namen je daroval sredstva g.
Janez Zidar. Investicija bo večja od darov. Kolikor bo pač prihajalo sredstdv toliko bomo
lahko tudi naredili.
Maše bodo še vedno v spodnem delu erkve.
Od 13. septembra dalje se bodo pričela obnovitvena dela v cerkvi na Cirniku, zato v tem času
v cerkvi ne bo mogoče imeti svete maše. Kako bo potekalo bogoslužje ob nedeljah bom še
sporočil pravočasno.
V septembru asvaltiramo tudi okolico župnišča.

22. NEDELJA
MED LETOM
29. avgust
Mučeništvo
Janeza Krsnika

Cirnik
Vsela G.

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

za župljane in dobrotnike
+ Mežan Majdo
+ starše Rugelj in brate
+ Škarjatove iz Brinja in Cirila Bizjak

Ponedeljek, 30.
avgust
Feliks

19.00 + Frelih Josipa

Torek, 31. avgust
Pavlin

19.00 + Zgonc Jožeta, 9. obl.
//////// + Skušek Antona in Vido, obl.

Sreda, 1. september
Egidij
Četrtek, 2.
september
Marjeta
Petek, 3. september
Gregor Veliki
Sobota, 4.

7.00 + Kolenc Ivana, obl. Iz Homa
19.00 + Marolt Ljudmilo, ob roj. dnevu
//////// + Rugelj Stankota, 30. dan
//////// + Zupančič Jožico, 7. dan
19.00
////////
po maši
7.00

+ Slapšak Jožeta
+ Kurent Marijo, ob roj. Dnevu
škofijsko molitveno bdenje za nove duhovne poklice
Za rešitev osebne stiske in Božje varstvo

september
Rozalija
23. NEDELJA
NED LETOM
angelska
5. september
Mati Terezija

Cirnik

7.00 za župljane in dobrotnike
9.00 + Smolič Vinkota
//////// + stare starše Simončič Matijata in Rozalijo, starše
Urbančič Aleksandra in Marijo ter brata Stankota
10.30 + Hribar Franca
//////// v spravo za naše grehe in spreobrnenje
+ starše Kostelec in vse pokojne iz družine Kostelec
krst Blaža Dolinšek

