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1. september 2013 – 35 – 
22. nedelja med letom 

 
 

VEROUK 

Novo veroučno leto bomo začeli v ponedeljek, 9. septembra. 
Vpis otrok, ki bodo letos začeli obiskovati veroučno šolo bo od ponedeljka 9. 
septembra. Če je bil otrok krščen v drugi župniji, prinesite s seboj družinsko knjižico 
ali krstni list otroka. 

Veroučne izkaze (spričevala) naj otroci prinesejo prvo uro k verouku.  

VEROUK V ŠOLSKEM LETU 2013/14 

Raz. Urnik verouka Učbenik Cena 

1 
torek ob 1615 

- s. Mojca Praznujemo in se veselimo 6,00 € 

2 
ponedeljek ob1700 

- katehistinja Mojca Vrenko Praznujemo z Jezusom - d. z. 
 

7,50 € 

3 
torek ob 1715 

- s. Mojca Kristjani praznujemo skupaj – d. z. 9,50 € 

4 
sreda 1715 

- s. Mojca 
Pot v srečno življenje 

Pot v srečno življenje - d. zv. 

7,60 € 

3,50 € 

5 
četrtek ob 1700 

- b. Marjan 
Znamenja na poti k Bogu 

Znamenja na poti k Bogu- d.z. 
7,60 € 

3,50 € 

6 
četrtek ob 1330 (oz. po pouku) 

- br. Marjan 
Kdo je ta? 

Kdo je ta? - d. z. 
8,00 € 
3,30 € 

7 
torek ob 1430 (oz. po pouku) 

- s. Teresa 
V življenje 

V življenje - d. z. 
8,00 € 

3,30 € 

8 
torek ob 1430 (oz. po pouku) 

- s. Teresa 
V življenje 

V življenje - d. z. 

8,00 € 

3,50 € 

9 
četrtek ob 1430 

- br. Marjan 
YOUCAT - katekizem za mlade 17,90 € 

LITURGIČNI ZVEZEK: veroučenci potrebujejo tudi liturgični zvezek, cena je 3 €. 

Sveta maša pri kateri se bomo zahvalili za počitnice in prosili blagoslova za 
novo veroučno in šolsko leto, bo v nedeljo 8. septembra 2013. Otroci naj k tej 
sveti maši prinesejo šolske torbe, knjige in zvezke, da jih bomo blagoslovili!  

Stična mladih 2013 - »Pojdite in naredite vse narode za moje učence« (prim. Mt 28,19) 

Letošnji birmanci (9. r.) srednješolci, študenti in vsi mladi vabljeni 21. 
septembra v Stično na skupno praznovanje slovenskega   dneva mladih! 

Prvi petek in sobota v mesecu - V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v 
mesecu. V četrtek vabljeni k maši in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17h), 
v petek k spovedi, češčenju Jezusovega Srca in adoraciji po večerni maši ter v 
soboto k molitvi za svetost duhovnikov.  

Čiščenje župnijske cerkve in župnijskih prostorov - Bog povrni vsem, ki ste v 
avgustu čistili in krasili naše cerkve. V mesecu septembru župnijsko cerkev 
čistijo Breg, Maistrova ulica, Lisce in Polule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 1. september 
22. nedelja med letom, 

Angelska 
Egidij (Tilen), opat 

     800  za župljane in dobrotnike  
   930   †† Franc Respet in Terezija Krajnc (obl.) 
1800   po namenu Katje 
1030   Tremerje: † Veronika Sajovic 

PONEDELJEK, 2. september 
Marjeta, devica, mučenka 

   800    †† sestra Kolaco in starši 
  800    † Janez Pinter, 8. dan 
1800  †† Janez in Antonija Čakš 

TOREK, 3. september 
Gregor Veliki, papež, c. uč. 

  800    † Franc Rožič 
1800   †† Ivo, Barbara in Jožef Herič  

SREDA, 4. september 
Mojzes, prerok 

     800   †† Ivo, Barbara in Jožef Herič 
1800   †† Ivana Stopinšek (obl.) in sestra Rozika 

ČETRTEK, 5. september 
Mati Terezija, red. ustan. 

    800   po namenu 
1800   †† Ivo, Barbara in Jožef Herič 

PETEK, 6. september 
Zaharija, prerok - prvi petek 

     800   v čast Sv. Duhu 
 1800   †† Ivo, Barbara in Jožef Herič 

SOBOTA, 7. september 
Marko Križevčan, muč.  

  800    Mariji v zahvalo in priprošnjo 
1800  † Marjan Jazbec 

NEDELJA, 8. september 
23. nedelja med letom, 

Marijino rojstvo 
- mali šmaren 

     800  † Rafael Trobiš 
   930   za župljane in dobrotnike 
1800   †† Ivo, Barbara in Jožef Herič 
1030   Tremerje: †† Marta in Franc Vrečar  

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 


