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ZADNJI TEDEN POČITNIC je pred nami. Počasi bo potrebno pogledati, kje 

je šolska torba? Kaj potrebujem za novo »akademsko« leto? Koliko sem res 

napredoval….. Ne pozabim na verouk, ki je danes še bolj pomemben, kakor 

nekoč. Zato ker se okrog nas vedno bolj zbirajo in združujejo  verniki drugih 

verstev, narodov in kultur. Ali bom znal to sprejeti in ali sem dovolj močan na 

svojem verskem in kulturnem področji sobivati z njimi? In še posebej, ali bom 

znal za svojo vero tudi nekaj žrtvovati. V šoli je tega bore malo. Tudi verouk je 

enkrat na teden kar malo. Toda če si brez tega, potem pa ni nič«!? 

S. 4. 9. 

ob 7.00 

ob 1200 

ob 15.00 

Rozalija  Siciljska, devica; Mojzes, prerok – prva sobota 

+ Stanislava Sajovic 

-za blagoslovljen in srečen zakon 

- poročna slovesnost 

N. 5. 9. 

 

ob 8.00 

ob10.00 

23. nedelja med letom – Angelska nedelja – blagoslov 

koles in kolesarjev 

- za žive in pokojne farane  

+ Anica Vreček (bratranec Franci) 

 

NAMENI SV. MAŠ od 23. 8. do 5. 9. 2021 

P. 23. 8. 

ob 20.00 

Roza iz Lime, devica, Justinijan, samotar 

+ Janez Ropret in oče Tone Ropret (obl.) 

T. 24. 8 

ob 20.00 

Natanajel (Jernej), apostol; Herman, samotar; Emilija 

TRATA + Ivan Petrič, 7. dan 

S. 25. 8. 

ob 7.00 

Ludvik IX, Francoski kralj 

+ Miha in Marija Brce 

Č. 

 

26. 8. 

ob 20.00 

Ivana Bichier, redovna ustanoviteljica; Zefrin, papež 

+ Marija in Franc Grilc 

+ Jelka in Jože Hacin 

P. 27. 8. 

ob 2000 

Monika, mati sv. Avguština; Cezarij, škof; Dominik, duh. 

+ Stane Snedec (obl.) 

+ Jože Stele (obl.) 

S. 28. 8. 

ob 13.30 

ob 20.00 

Avguštin, škof, cerkveni učitelj; Pelagij Istrski, mučenec 

- Za blagoslovljen in srečen zakon 

+ Vinko Repnik (obl.) in starši 

+ Andrej Ropret 

N. 29. 8. 

ob 8.00 

ob 10.00 

 

22. ned. med letom; mučeništvo Janeza Krstnika; Sabina 

- za žive in pokojne farane 

+ Alojz Čebašek 

+ Anica Vreček 

P. 30. 8. 

ob 20.00 

Feliks (Srečko), mučenec; Pamahij, plemič 

+ Apolonija Kne, 30. dan 

+ Marina Jagodic 

T. 31. 8. 

ob 20.00    
Rajmund Nonat-Rajko, redovnik, kardinal; Nikodem, Pavlin 

TRATA + starši Bobnar (obl.) Velesovo 64  

S. 1. 9. 

ob 7.00 

Egidij (Tilen), opat; Brezjanska Mati Božja ; Nivard, škof 

+ Jože Sirc 

Č. 2. 9. 

ob 18.00     

Marjeta, devica, mučenka; Antonin, mučenec 

- Za uspešno šolsko leto A.J. 

+ Jože Kešnar 

P. 3. 9. 

ob 18.00 

Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj; Bazilisa; prvi petek 

+ Ciril Hrnčič in za božji blagoslov »J« 

+ Pavel Jerič 

 

23. ned.med letom – angelska 
nedelja 

 
Pa mu pripeljejo gluhega in nemega 

in ga prosijo, da bi položil roko 

nanj. Vzel ga je od množice vstran, 

mu vtaknil prste v njegova ušesa in 

se mu s slino dotaknil jezika; in 

pogledal je v nebo, zavzdihnil in mu 

rekel: »Efeta!« to je: »Odpri se!« In 

kar odprla so se mu ušesa in 

razvezala se je vez njegovega jezika 

in je govoril prav. 

(Mr 7,32–35) 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Zahvaljujem se skupinam 

št. 4 iz Adergas ter skupini št. 1 iz 

Trate za čiščenje in krašenje cerkve. 

Za naslednje 14 dni je na vrsti v 

soboto, 28. 8. skupina št. 2 iz Trate, v 

soboto 4. 9. pa je na vrsti skupina št. 

3 iz Trate.  Hvala tudi za rože iz 

domačega vrta za cerkev.  

 

MUHA- Neka muha izzivalno leti 

mimo velike pajčevine. »Le počakaj, 

jutri te ujamem,« pravi pajek. Muha 

odvrne ne: » Prezgodaj si se veselil, 

jaz sem namreč muha enodnevnica. 



ANIMATORSKI PIKNIK – 4. 9. od 14h naprej 

V letošnjem letu smo v naši župniji pripravili že 20. oratorij. Vsi 

ki ste po našem Facebooku vsaj malo pobrskali, ste verjetno že 

prebrali povabilo na jubilejni piknik za animatorje. Seveda ne 

oklevat in ne čakat. Povabljeni ste prav vsi. Tudi tisti, ki ste že 

poročeni. Na tem srečanju si bomo nekoliko obujali spomine, 

odkrivali težko pričakovane rezultate vsega takratnega vašega 

truda in dela. Torej vstopite na našo spletno stran in se prijavite. 

Zagotovo nam bo lepo. Vpisnina je 5 EUR. Vpisati se je potrebno, da bomo 

pripravili vse potrebno za piknik. 

OBISK RADIA OGNJIŠČE 
"Radio Ognjišče prihaja tudi v našo župnijo! Letošnje kolesarsko romanje. Od 

Marije k Mariji so podnaslovili "Od prijatelja k prijatelju". Kolesarili bodo po 

naših krajih in se želijo srečati tudi z vami - našimi župljani, poslušalci in 

PROJEVCI (tisti, ki jih tudi finančno podpirate). Zato vas vabim, V TOREK, 7. 

9.  ob 7h k sv. maši, da se z njimi na kratko srečamo. Pravijo, da vam ne bo 

vzelo veliko časa - največ pol urice. Če na srečanje ne boste mogli priti,  vas 

vabim, da v dneh od 6. do 8. septembra Radiu Ognjišče še bolj intenzivno 

prisluhnete  (ali ga spremljate na spletu, FB ...), saj bodo veliko govorili o naših 

krajih, tudi o naši župniji ali se celo s kakšnim našim župljanom 

pogovorili.  Konec kolesarskega romanja bo na Blejskem otoku, 8. septembra, 

ob 16. uri." 
 

VPIS ZA NOVO VEROUČNO LETO BO od 6. 9. naprej. Verouk bomo 

pričeli z nedeljo po malem šmarnu, ko bo tudi procesija – 12. 9. Vsi otroci, ki so 

že bili vpisani lahko pridejo samo po veroučne zvezke .  

URNIK VEROUKA 2021/2022 
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NOVO ŠOLSKO LETO 
Ob začetku novega šolskega leta se mnogi vpisujejo na številne obšolske 

dejavnosti. Vi ste se odločili tudi za obiskovanje 

verouka. Lepo je, da damo priložnost tudi 

Jezusu, da stopi v naše življenje. Z 

obiskovanjem verouka tako lažje 

spoznavamo Boga in poglabljamo svojo 

vero. Ob tem pa se nam pogosto pojavi 

vprašanje, zakaj mnogi ljudje, celo naši 

prijatelji, rečejo: »Ne morem verovati v 

Boga!« Nekateri  imajo napačne predstave o 

Bogu, in zato ne morejo verovati vanj. Drugi 

so doživeli kaj hudega in jih to ovira, da ne morejo verovati v Boga. Spet 

drugi sploh ne poskušajo, ali pa nočejo ničesar vedeti o Bogu. Toda Bog 

ljubi vsakega človeka in želi, da bi vsi našli pot do njega. Pridi in izpolni 

svojo obljubo in obljubo svojih staršev. S prijatelji te čaka On ki daje smisel 

tvojemu življenju.                                                                                                                 

Ura PONEDELJEK TOREK 

13.30-14.15  3. r. 

14.30- 15.15 4. r.  

15.30-16.15 5. r. 6. r. 

16.15-17.00 1. r. 7. r.  

17.00-17.45 2. r.      /     8. r. 9. r. 

16.15-170 Jezusove urice  
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