
BOG - SVETI DUH,  
BLAGOSLOVI NAŠE DELO 

 

Danes, v nedeljo, 16. 9., z Božjim 
blagoslovom pričenjamo novo 
veroučno in katehetsko leto. Večina 
otrok je vpisana. Če bi kdo še želel 
vpis otroka, naj to stori v času 
uradnih ur, predvsem pa naj pokliče 
župnika. Pri sv. maši danes bomo 
priklicali Svetega Duha nad 
katehistinje in katehista: s. Alenko, 
Jerco, Gabi, Tino in Iztoka ter 
kateheta p. Krizostoma in p. 
Tomaža.  Svete Duh naj se razlije tudi 
na vse birmanske animatorje in 
druge mlade animatorje, ki 
pomagajo pri prvoobhajancih, 
Lenartovih počitnicah in pri drugih 
dogodkih čez pastoralno leto. Sveti 
Duh naj razsvetljuje starše in stare 
starše, da bodo pogumno in zavzeto 
bili opora pri vzgoji in priča vere 
svojim otrokom in vnukom. V 
današnjih časih je biti vzgojitelj 
izredno težko, hkrati pa se moramo 
zavedati, da je to delo za prihodnost 
naše družbe in Cerkve. 
 
 

IZVENVEROUČNE DEJAVNOSTI 
 

 

V naši veroučni šoli ponujamo 
otrokom kar nekaj dejavnosti poleg 
rednega verouka: 

- OTROŠKI in MLADINSKI 
ZBORČEK; vaje imata ob petkih 
ob 16h in 16.30; 

- MINISTRANTI, ki imajo prvo vajo 
v soboto, 22. 9. ob 17.30 v 
Lenartovi dvorani; 

- DRAMSKA SKUPINA se bo dobila 
po vabilu in dogovoru; enako to 
velja za SLOMŠKOVO BRALNO 
PRIZNANJE. 

Dragi otroci in starši, izkoristite priliko 
in ponudbo, saj preko sodelovanja v 
različnih skupinah more otrok še bolj 
poglobljeno vstopati v skrivnost naše 
vere in Cerkve.  
 

BIBLIČNA SKUPINA 
 

Z delom je pričela minuli ponedeljek 
po večerni sv. maši in vabi na srečanja 
vse prijatelje Svetega pisma. Z 
branjem in spoznavanjem Božje 
besede krepimo vero in ji tako dajemo 
življenjskost in moč. 
 
 

BIRMANCI 
 

V tednu, ki je pred nami, prične z 
rednim delom tudi skupina 9. razreda, 
ki se bo v letošnjem veroučnem letu 
intenzivno pripravljala na prejem svete 
birme. 
 
 

SREČANJA ZA MLADE 
 

Mladi vabljeni ob sredah ob 20h v 
Lenartovo dvorano. 
 

RADIJSKI PRENOS SV. MAŠE 
 

V nedeljo, 23. 9., ob 10. uri bo prenos 
sv. maše po radiu Slovenija 3. program 
in Radiu Ognjišče. Pri sv. maši bo 
prepeval Frančiškanski župnijski 
pevski zbor sv. Lenart in mladinski 
pevski zbor. 
 

************************************* 
 

ČIŠČENJE CERKVE 
 

 

21. 9. ob 20h: Smolenja vas, Petelinjek, 
Potov Vrh, Križe in Veliki Slatnik. 

 



 

MAŠNI NAMENI 

24. TEDEN MED LETOM 2018 

 

NEDELJA 

16.  september 
 

24. NEDELJA MED LETOM 
 

7.00  za + Rozalijo HUDOKLIN in Nevenko ROZMAN 

8.30  za župljane 

10.00  za+ starše PLANTAN in +o sestro 

11.30  za + Martina KRALJA, 2. obl. 

19.00  za +ga Antona ILAR-ja, obl. 

PV 10 za + in žive iz družine MIHELIČ  in +Janeza GAZVODA 

PONEDELJEK 
VTISNJENJE RAN SV. OČETU 

FRANČIŠKU 

17. september 

8.00  za + rodbino MIKEC 

19.00  v zahvalo - ROK 

TOREK 
sv. Jožef Kupertinski, duh. 

18. september 

8.00  za ozdravljenje družinskega debla 

SV 18.00 za + Ljudmilo NAGELJ, 7.dan 

19.00  za + Sonjo KLOBČAR 

SREDA 

sv. Januarij, škof, muč. 

19.  september 

8.00  za + Pavleta BLATNIKA 

8.00  za + Jožeta MARTINČIČA, 7.dan 

19.00  za + Jožefo DEBEVC in starše BLAŽIČ 

BOL 19.30 po namenu darovalke (Bš) 

ČETRTEK 
sv. Andrej Taegon, duh. in 

drugi korejski mučenci 

20. september 

8.00  v zahvalo 

19.00  za +  starše KUHELJ in KRAMAR 

19.00  za + Franca GAZVODA, 7. dan 

PETEK 

SV. MATEJ,  
apostol, evangelist 

21.  september 

8.00  za ozdravitev družinskega debla 

19.00  za + Borisa ILOVAR-ja, obl. 

19.00  za + Alojza MIHALIČA, 30. dan 

SOBOTA 

Sv. Mavricij, mučenec 
22. september 

8.00  za + rodbino MIKEC 

19.00  za + Martina in +e starše GOLOBIČ 

 

NEDELJA 

23.  september 
 

25. NEDELJA MED LETOM 
 

7.00  za vse + iz družine GOLOBIČ 

8.30  za župljane 

10.00  za + starše MURN in +ga brata 

11.30  za + Danico KURALT, obl. in + starše BEZEG  in PAVEC 

19.00  za + LUKŠE 

   VS 10 za + Antona KOŠMERLA, 2. obl. 


