
SVETE MAŠE     od 28. avgusta do 18. septembra  
 

 

NEDELJA  (28.8.) 

 

ob 7.00  za farane 

ob 8.30  na Pernovem  za rajne Žibretove        

ob 10.00 za rajne Žolnirjeve in Kuglerjeve     

 

 

PONEDELJEK  (29.8.)    ob 19.00    za +Adolfa Žolnir  

 

TOREK  (30.8.)    ob 7.00    za +Rozalijo in Jožeta Ašenberger    

 

SREDA  (31.8.)    ob 19.00    za +Angelo Blazinšek, osmina  

 

 

NEDELJA  (4.9.)  

 

ob 7.00  za farane 

ob 8.30  na Pernovem  za +Saro Veber                

ob 10.00 za +Martina Golavšek, obl.                               

 

ČETRTEK  (8.9.)   PRAZNIK MARIJINEGA ROJSTVA 

 

                            ob 19.00   za +Konrada Kugler   

 
 

NEDELJA (11.9.) 

 

ob 7.00  za farane 

ob 8.30  na Pernovem  za +Martina in Jožeta Rednak         

ob 10.00 za +Marijo Toplak in njene sorodnike             

 

PETEK  (16.9.)   ob 19.00    za +Jožico Vipavc, obl.  

 

SOBOTA  (17.9.)   ob 7.00    za +Jožefo in Franca Veber, obl.  

 

 



NEDELJA   (18.9.)     

 

ob 7.00     za farane 

ob 8.30     na Pernovem   za +Julijano Reher 

ob 10.00   za +Martina Rotar, obl.  

 

 

 

*********************************************************** 

 

 

 

V četrtek (1.9.) grem za dva tedna na dopust.  

V slučaju pogreba me bo do 15. septembra nadomeščal  

g. Mirko Škoflek, župnik v Šempetru   (telefon 041/634 392).   

O pogrebu obvestite tudi g. Vanija Ašenberger   (telefon 041/689 748).  

 

 

 

*********************************************************** 

 

 

VEROUK   2016/17 
 

 SREDA    PETEK 
 

 15.00 – 5. razred   13.00 – 7. razred 

 15.45 – 3. razred   14.00 – 4. razred 

 16.30 – 2. razred   14.45 – 8. razred 

 17.15 – 1. razred   15.30 – 9. razred 

      16.15 – 6. razred  

 

Urnik je objavljen zato, da lahko uskladite dejavnosti v šoli z urami verouka.    

Verjetno bo potrebna še kakšna sprememba. O tem se boste pogovorili z                       

g. katehistinjo Stanko.  

Verouk se začne v sredo, 7. septembra.  

 

 

 

 

 



 

ŠE DRUGA OBVESTILA: 

 

 

 

 

 
* Prihodnjo nedeljo (4.9.) bo Mati Terezija iz Kalkute v Rimu razglašena za 

svetnico.  

 

* Od 13. maja do 13. oktobra po slovenskih župnijah potuje kip Fatimske Matere 

Božje. Kip je narejen po podobi, ki so jo videli leta 1917 fatimski pastirčki. Ob njej 

se po župnijah zbirajo pod geslom »Marija – okno upanja«. V naši škofiji se to 

dogaja od 18. avgusta do 9. septembra. V imenu naše dekanije bo Marijin kip v 

četrtek, 8. septembra, od 8. ure dalje v Šempetru, naslednji dan pa na Polzeli. Lepo 

vabljeni verniki iz naše dekanije v ti dve župniji!  

 

* Prihodnjo nedeljo (4. septembra) bo škofijsko romanje v Brestanico s 

posvetitvijo naše škofije Marijinemu in Jezusovemu Srcu – slovesnost bo ob 15. uri. 

V to svetoletno romanje je vključeno tudi škofijsko romanje bolnikov, invalidov in 

ostarelih.  

 

* Škofijski dan molitve za duhovne poklice bo sobota, 10. septembra. Molitveno 

srečanje bo ob 9. uri v škofijskem Marijinem romarskem svetišču v Petrovčah. 

 
 

 

 

 

 

 


