OZNANILO NA NEDELJO, 15. septembra

MAŠE DANES:
ob 7.00 za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Janija Podmiljšak
ob 10.00 za +Martina in Jožeta Rednak

Med tednom od 9. do 23. septembra ne bo sv. maše.

MAŠE PRIHODNJO NEDELJO (22. septembra):
ob 7.00 za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Jožeta in Marijo Pečnik, obl.
ob 10.00 za +Martina Rotar, obl.

V zakristiji je nova številka Družine za naročnike.

*
V nedeljo (22.9.) bo v Novi Cerkvi pri Vojniku slavje Slomškove
nedelje. Ob 15.00 bo molitvena ura, ob 16.00 pa somaševanje s škofom
Stanislavom Lipovškom.

V slučaju pogreba me bo do 23. septembra nadomeščal
g. Branko Zemljak, župnik v Gotovljah
(telefon 03/710 31 63 ali 031/625 265).

ŽUPNIJE GALICIJA
22. september 2013

NEDELJA

25. MED LETOM - SLOMŠKOVA

22.09.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Jožeta in M arijo Pečnik, obl.
ob 10h za +M artina R otar, obl.

Ponedeljek

Pij iz Pietrelcine

23.09.

ni m aše

Torek

ANTON MARTIN SLOMŠEK

24.09.

ob 19h
19 h za +duhovnika Jožeta Z alar

Sreda

Sergij

25.09.

ob 7h

Četrtek

Kozma in Damijan

26.09.

ob 8h

Petek

Vincencij Pavelski

27.09.

ob 19h za +M irka K rižan

Sobota

Venčeslav

28.09.

o b 7h

NEDELJA

26. MED LETOM

29.09.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za rajne Jeračeve starše z G orce
ob 10h za rajne Skutnik in K rušič, obl.

za +Franca K rulec
na Pernovem za +Pepija G rebovšek

za +Frančiška G robelnik

*

PREDVIDENI URNIK VEROUKA v šolskem letu 2013/14:

1. razred – sreda ob 17.00
2. razred – sreda ob 14.15 (drugi avtobus)
3. razred – prvič v soboto, 28.9., ob 10.00 (zaradi dopusta)
4. razred – petek ob 14.15 (drugi avtobus)
5. razred – torek pred poukom
6. razred – sreda pred poukom
7. razred – sreda po pouku
8. razred – petek pred poukom
9. razred – petek po pouku
G. katehistinja Stanka se bo prilagodila, kjer bo to mogoče.
Začetek verouka v tednu po 9. septembru.
Cene učbenikov: od 7,50 € do 11,10 €.
– Prispevek za ogrevanje: 20 € (ne za vsakega otroka, ampak za družino, ki ima otroke
pri verouku). Prispevek je prostovoljen, lepo pa prosimo, da ga poravnate in tako vsaj
delno zmanjšate visok strošek za ogrevanje. Za župnišče in cerkev porabimo letno
najmanj 5.000 € za kurjavo. Župnija z vsemi svojimi izdatki se vzdržuje samo s
prostovoljnimi darovi faranov. Hvala za razumevanje in dobrodošli v novem
veroučnem letu!

