
Molitev na podružnicah v mesecu septembru: 
Vsak večer ob 20.00 bo veliki zvon na naših dveh podružnicah vabil k molitvi za ustavitev 
pandemije, blažitev gospodarske krize, mir v svetu, blagoslov vremena ter varstvo pred 
drugimi naravnimi nesrečami. Skupna molitev v cerkvi pa bo:Vsak ponedeljek ob 20.00 na 
Golem Brdu in vsak torek ob 20.00 pri sv. Marjeti. Ob sobotah bo molitev ob 20.15 pri kapelici 
Marije Pomagaj v Bonovcu. V primeru slabega vremena bo molitev v kapelici na pokopališču.
Vpisovanje otrok v veroučno šolo bo potekalo za vse razrede v torek, 1. 9., in sredo, 2. 9., od 
16.00 do 18.30.Starši za vpis otroka k verouku v 1. razred s seboj prinesite družinsko knjižico 
ali krstni list. Ob vpisu boste imeli možnost odločitve za običajni verouk ali družinsko kateh-
ezo, hkrati pa boste lahko kupili veroučne učbenike ter oddali prispevek za stroške veroučne 
šole. Letos smo izdali elektronsko vpisnico za vse veroučence, ki jo najdete na spletni strani 
župnije. Prosimo, da vpisnico izpolnite do 31. avgusta. Vsi, ki še niste vrnili veroučnih 
spričeval, pa jih vrnite ob vpisu.
S septembrom bo župnijska pisarna odprta zopet po starem redu: v torek od 8.00 do 10.00 
inv četrtek od 16.00 do 17.30. Dobrodošli pa seveda kadar koli. Če me ni doma, me pokličite 
na mobilni telefon (051/303-164), na katerem sem vedno dosegljiv.        
Petek, 4. 9., je prvi v septembru. Ta dan bom obiskoval bolne in onemogle po domovih. Če bi 
še kdo, poleg tistih, ki jih že redno obiskujem, želel obisk duhovnika, naj mi to sporoči.�
V nedeljo, 6. 9., bo pri vseh svetih mašah blagoslov šolskih torb in potrebščin. Prosili bomo za 
blagoslov veroučnega, šolskega ter vsega pastoralnega leta. Otroci naj prinesejo šolske torbe 
s potrebščinami v cerkev ter jih položijo pred daritveni oltar.
Veroučno leto bomo začeli v ponedeljek, 7. 9. 
V torek 8. 9. bo kolesarsko romanje na Sv. Višarje, več v prihodnjih oznanilih.
Ko bomo videli, kako se bo pastoralno življenje odvijalo v septembru, se bomo odločili o 
smotrnosti starega načina izdajanja oznanil za 3 tedne. 
Pozlatitev črk na plošči žrtev 2. svetovne vojne in na duhovniškem grobu je končana. Vsem, ki 
ste darovali in še darujete, se iskreno zahvaljujem. Bog vam povrni.  
Še vedno se zbirajo darovi za elektrifikacijo zvončka pri kapelici v Bonovcu – vsem, ki ste že 
darovali, in vsem, ki še boste, Bog povrni. 
Bralci beril – k branju Božje Besede vabim vsakogar, ki rad bere in bi tudi na ta način lahko 
sodeloval v župniji. Na vse dosedanje bralce pa se obračam s prošnjo, da so pozorni, kdaj so 
na vrsti za oznanjevanje Božje Besede. 
Hvala vsem, ki ste karkoli dobrega storili za to, da smo speljali poletni oratorij in počitnice z 
Jezusom. Hvala animatorjem, posebej Luku in Klari, hvala vsem spremljevalcem na 
počitnicah z Jezusom, posebej kuharici Moniki Mohar in vsem pomočnicam in pomočnikom. 
Hvala vsem, ki ste nas podpirali z blagoslovom in molitvijo.



Ponedeljek 31. 8. 2020 6.30 ++rajni 
Pavlin, šk.    19.00 ++Frančiška in Miha Erjavec
 (Golo Brdo) 20.00 molitev  
Torek 1. 9. 2020  6.30 ++rajni
Brezjanska M. B. 19.00 + Ana Jamnik, obl.
 (Žlebe) 20.00 molitev 
Sreda 2. 9. 2020 6.30 ++rajni
Marjeta, dev.  19.00 ++ Pretnar
Četrtek 3. 9. 2020  19.00 +Marija Kršinar
Gregor Veliki, pp. in c. uč.  
Petek 4. 9. 2020 (DSO) 10.00 ++ rajni
PRVI PETEK 19.00 za blagoslov katoliških vrtcev 
Rozalija (Zalka), dev.  + Marinka Hribar
Sobota 5. 9. 2020    7.15 fatimska pobožnost
PRVA SOBOTA  8.00 za duhovne poklice
Mati Terezija, red. 19.00  + Janez Jeras, rd
(Čiščenje cerkve: 4. sk.) (Bonovec) 20.15 molitev 

Nedelja  6. 9. 2020  6.30 +Peter Stanonik, obl.

23. navadna nedelja -  8.30 + Marjan Žnidaršič, obl.

“angelska” 10.30 +Brane Šušteršič, rd.

Zaharija, pr. 19.00 za žive in rajne farane

   
  
 

 


