
S septembrom preidemo na stari red nedeljskih svetih maš:
7.00; 9.30 in 19.00

Novi red tedenskih maš za čas, ko je med nami duhovnik Peter Stele:
 Ponedeljek  Torek  Sreda  Četrtek Petek  Sobota
 6.30  DSO  6.30  18.00 (podružnica) DSO 6.30
 19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  
 
Vpisovanje otrok v veroučno šolo bo potekalo za vse razrede v ponedeljek, 5. 9., in torek, 6. 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 katehezo, hkrati 
pa boste lahko kupili veroučne učbenike. Tudi letos smo izdali vpisnico za vse veroučence, ki jo 
lahko izpolnite že doma. Vpisnice so dosegljive na internetni strani župnije in na mizici za tisk pod 
korom v cerkvi. Vse, ki še niste vrnili veroučnih spričeval, pa naprošam, da jih vrnete ob vpisu.

V četrtek, 1. 9., ob 20.00 bo v pastoralnem domu prvo srečanje biblične skupine. Vabljeni vsi 
ljubitelji poglabljanja v Besedo Življenja.

Petek, 2. 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. Vabim vas k 
obhajanju prvega petka – sveta spoved, obisk svete maše, pri kateri poskušam čim bolj dejavno 
sodelovati, in prejem svetega obhajila. Po večerni sveti maši bo molitvena ura za posvečene 
Jezusovemu srcu v cerkvi. Med molitveno uro bo priložnost za sv. spoved. Molitev bomo zaključili z 
blagoslovom. Najsvetejše bo izpostavljeno do 23.00.

Župnijska Karitas vabi na tradicionalno romanje. V soboto 3. septembra 2022 romamo k Lepi 
Mariji na Staro goro nad Čedadom. Na Stari gori nad Čedadom (Castelmonte) stoji znana cerkev, 
ki je tudi priljubljena romarska pot. Po prihodu krščanstva v te kraje so na Stari gori postavili 
cerkev posvečeno angelu Mihaelu, ki je še danes zavetnik kripte pod cerkvijo. Mihael s sulico 
prebada hudega duha, kar simbolizira zmago krščanstva nad poganstvom. Pozneje so nad tem 
svetiščem zgradili cerkev posvečeno Mariji. Kip Marije na glavnem oltarju sodi med najlepše 
Marijine upodobitve daleč naokoli in zato mu slovenski romarji pravijo Lepa Marija ali Živa Marija. 
Tu bomo ob 14. uri imeli (svojo) sv. mašo. Na romanju pa si bomo ogledali tudi cerkev v Idriji, se 
ustavili V Špetru (Slovenov), kjer se bomo seznanili s položajem naših beneških Slovencev v 
Nadiških dolinah in se za zaključek kratko sprehodili v centru Čedada. Romanje ni namenjeno 
samo starejšim in sodelavcem Karitas, ni naporno in zato prisrčno vabljeni vsi. Prijave zbirata 
najpozneje do torka (30. avgusta) Klara (tel.:041 298 719) in Martina (tel.:041 270 212). 
Cena 30,00 EUR. ODHOD AVTOBUSA IZPRED ŽUPNIŠČA V PRESKI JE OB 7. 00 URI.

Prva nedelja v septembru je posvečena angelom. Določil jo je papež Klemen IX. leta 1667. Na to 
nedeljo, ko obhajamo god angelov, se jim zahvalimo in se jim priporočimo v varstvo ter jih 
prosimo za pomoč.



Ponedeljek 29. 8. 2022 6.30 za dež in varstvo pred točo
MUČENIŠTVO JANEZA KRSTNIKA  19.00 po namenu    
Torek 30. 8. 2022  19.00 + Minka Jenko
Feliks, muč.   po namenu 
Sreda 31. 8. 2022  6.30 za ozdravitev družinskega debla
Pavlin, šk.  19.00 za spreobrnjenje   
Četrtek 1. 9. 2022 (Golo Brdo) 18.00 +Franc Premože
Egidij, op.   19.00 ++starši Jamnik in Zavašnik   
Petek 2. 1. 2022 (DSO) 10.00 po namenu  
Marjeta, dev.  19.00 + +Zofija in Vinko Kosec
PRVI PETEK   + Ida Pavlič, 7. dan
Sobota 3. 9. 2022 6.30 fatimska pobožnost
Gregor Veliki, pp-uč.;    za duhovne poklice in svetost poklicanih
PRVA SOBOTA
Čiščenje cerkve: 5. sk.  19.00 +Ivan Bernard
  
Nedelja  4. 9. 2022  7.00 za žive in rajne farane
23. navadna nedelja  9.30 +Brane Šušteršič, r. d.
ANGELSKA NEDELJA    v zahvalo za dokončanje študija
  19.00 za katoliške vrtce
 

 

»Kdor ne nosi 
svojega križa 

in ne hodi za menoj, 
ne more biti moj učenec.« 

(Lk 14,27)


