ŽUPNIJE GALICIJA
september 2022

SVETE MAŠE OD 11. DO 25. SEPTEMBRA
NEDELJA (11. septembra)
ob 7.00
ob 8.30
ob 10.00

za farane
na Pernovem za +Vero in Franca Majer
za +Jakoba in Marijo Karl

NEDELJA (18. septembra)
8.00 za rajne Škrinjarjeve (v Galiciji)
10.00 za +Frenka Forštner, obl.

NEDELJA (25. septembra)
8.00 za +Janka Doler (v Galiciji)
10.00 za +Jožefo in Franca Veber, obl.
MED TEDNOM OD 12. DO 24. SEPTEMBRA NE BO SVETIH MAŠ.

**********************************************************
V nedeljo (11. 9.) grem za dva tedna na dopust.
Ob nedeljah (18. in 25. 9.) me nadomešča g. Srečko Reher.
V slučaju pogreba me bo od 11. do 25. septembra nadomeščal g. Mirko Škoflek,
župnik v Šempetru (telefon 041/634 392).
O pogrebu nujno obvestite tudi Srečka Podpečan (telefon 041/783 156)
ali Vanija Ašenberger (telefon 041/689 748).

OZNANILO NA NEDELJO, 25. septembra
MAŠE DANES
8.00 za +Janka Doler
10.00 za +Jožefo in Franca Veber, obl.
PONEDELJEK (26.9.) ob 19.00 za rajne Skutnikove in Krušičeve
TOREK (27.9.) ob 19.00 za +Martina Rotar, obl.
SREDA (28.9.) ob 19.00 za +Franca Topolšek, obl.
ČETRTEK (29.9.) ob 19.00 za +Moniko in Silvota Drev
PETEK (30.9.) ob 19.00 za +Viktorja Potočnik
SOBOTA (01.10.) ob 8.00 za +Zinko in Slavka Vrhovnik
ter starše Naraks in Vrhovnik

MAŠE PRIHODNJO NEDELJO (2.10.)
ob 7.00
ob 8.30

za farane
na Pernovem za rajne Hobetove iz Hramš ter Lešjekove
z Gorce
ob 10.00 za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger

*

Hvala tistim iz Gorice, ki so v septembru skrbeli za čisto in okrašeno cerkev.
Za oktober pridejo na vrsto Hramše.

OBVESTILO STARŠEM VEROUČENCEV
Spoštovani starši, pozdravljeni ob začetku novega veroučnega leta!
V pismu Škofije Celje, ki smo ga prejeli 26. 8. 2022, je med drugim zapisano tudi tole:
»Zbor dekanov in prodekanov je 11. maja letos sprejel sklep, da se določi enotni dar za
katehezo (poleg stroškov učbenikov) za Škofijo Celje. Najvišji prispevek za veroučno
leto 2022/23 na enega veroučenca znaša 20 €. Kjer je več veroučencev v isti družini, se
plača enotni prispevek 30 € (na družino). Prispevek za katehezo je lahko v izjemnih primerih
večji od priporočenega enotnega zneska, če so stroški izvajanja kateheze v župniji višji zaradi
zaposlenih sodelavcev in sodelavk.« (Ta zadnji stavek je pozneje dodal še g. škof osebno.)

Seveda ta prispevek ne pokrije niti polovico vseh stroškov, ki so povezani z veroukom.
Ostale stroške pač pokrijejo tisti, ki ob nedeljah pri mašah darujejo pri nabirki. – Za
primerjavo: Za športne dejavnosti izven šolskega pouka z eno uro na teden je treba
plačati 20 € na mesec. Prispevek za verouk, tudi z eno uro na teden, pa znaša prav tako
20 €, to pa za celo leto! Vsekakor je to zelo malo.
Zelo bomo hvaležni, če boste tisti, ki to zmorete, ta obvezni prispevek še kaj povišali.
Seveda bo vsak vaš dar tudi zapisan.
Za mlajše veroučence je kot dodatek učbenikom priporočena revija Mavrica, za starejše
pa revija Najst. Več o tem vam bo razložila g. katehistinja Stanka.
Vam in vašim otrokom želim vse dobro in božji blagoslov v šolskem in veroučnem
letu!
Janko, župnik

STIČNA MLADIH 2022
Morda bi se kdo od mladih rad pridružil srečanju mladih v Stični, lahko pride na
avtobus, ki bo pobiral interesente po celi naši dekaniji. Pridite v soboto, 19. septembra,
ob 7.00 na ploščad pred cerkvijo v Petrovčah.

