OZNANILA
35. teden 2019, od 1. 9. do 8. 9. 2019
NEDELJA
1. september

PONEDELJEK
2. september
TOREK
3. september
SREDA
4. september
ČETRTEK
5. september
PETEK
6. september
SOBOTA
7. september
NEDELJA
8. september

22. nedelja med letom,
lepa nedelja sv. Ilija,
prva v mesecu
Sv. Emerik
Sv. Gregor Veliki, papež
in cerkveni učitelj
Sv. Rozalija Sicilska,
devica, spokornica
Sv. Mati Terezija,redov.,
četrtek pred prvim
petkom
Sv. Bertrand, prvi petek
v mesecu
Sv. Regina, sobota po
prvem petku
23. nedelja med letom, a
MARIJINO ROJSTVO,
Mali Šmaren

10:00 za župljane;
za Mirkota Šverc;
za pok. župnika Franca Bohanec in za vse rajne
duhovnike, ki so delovali v Šentiljski župniji
7:00 za Silvo Kotnik (n.v.)
16:00 pogreb Franca Obrul
19:00 za Maksimiljana Zajamšek (n.v.);
za Ano Uršej (n.v.)
7:00 za Ivana Skočir in dvojne starše;
za Stankota Tovšak (n.v.)
19:00 za Marijo Poklič (n.v.);
za Petra Krajnc (n.v.) po maši molitvena ura za
duhovne poklice
19:00 za Emila Gros (o.s.) in starše;
za Jožeta in Terezijo Vodovnik (o.s.), po maši
litanije SRJ z blagoslovom
9:00 za Anico Slemenik (n.v.); lit. Mat.božje
10:00 poročna sveta maša za srečen zakon
7:00 za župljane
9:00 mladinska maša za Franca Tovšak (o.s.) in
vse na Jaževem umrle

Jutri, v ponedeljek, po pouku vabimo otroke in starše prvega razreda na srečanje in
vpis k verouku. Starši boste lahko izpolnili prijavnico in kupili delovni zvezek.
Katehetsko nedeljo bomo v naši župniji obhajali 15.septembra, nato pa pričenjamo
reden verouk. Do takrat bomo uskladili urnik verouka , ki bo viden tudi v šoli.
V soboto 14.in v nedeljo 15.septembra boste lahko kupili učbenike in delovne
zvezke, ter poravnali prispevek, ki znaša 35 evrov na družino. Se lepo priporočamo.
V mesecu septembru skrbijo za čiščenje cerkve in okolice prebivalci iz Razborce,
prebivalcem Ob gozdu pa lepa hvala za minuli mesec.
Novo Ognjišče in Družina.
Ta teden ministrirata: Apat Tilen in Tadej.
Duhovna misel tedna: „Bog ne potrebuje zlatih posod, ampak zlatih duš!“ (sv. Janez
Zlatousti)

