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RAZPORED VEROUKA 2021/22
razred   katehet dan ura

1. razred Monika Košir ponedeljek 1500

2. razred Taja, Katja petek 1430

3. razred Darja Ovsenik /bo naknadno sporočeno/
4. razred Ana Lombar sreda 1800

5. razred Jana Uranič torek 1800

6. razred Lucija Peternel sreda 1330

7./8. r. – dekleta Špela Mivšek sreda 1730

7./8. r. - fantje Franc Brečko petek 1530

9. razred Franc Brečko petek 2000

otroški zborček Barbara Lombar petek 1530

mladinska srečanja Franc Brečko petek 2000

Začetek na Trsteniku: v ponedeljek 13. 9. 2021. 

Vpis za 1. razred (izjemoma) ob 16.00. 

Katehetska nedelja z blagoslovom šolskih torb: 26. 9. 2021 ob 8.30.

Vsi otroci vabljeni k otroškemu pevskemu zboru.

Zelo priporočamo, da pri katehistinji naročite revijo za otroke MAVRICO, ter revijo za 
najstnike #najst.

Učbenike boste prejeli pri katehetu. 

Prispevek skupaj s stroški(za kurjavo, elektriko, učbenik …) 25 €. /če je več otrok iz ene 
družine pri osnovnošolskem verouku, od tretjega naprej krije stroške župnija/

Otroci, ki niso krščeni pri nas, naj prinesejo potrdilo o krstu. 

K verouku sprejemamo tudi nekrščene otroke.

Kontakt: - župnik Franc: 031 358 021; franc.brecko@sdb.si 



Nedelja 23. nedelja med letom 5. september
	y Danes je 23. nedelja med letom.  Pastirska maša na Mali Poljani bo ob 10.00. Vabljeni.
	y 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  k župnijski 
cerkvi na Trsteniku v torek 7. septembra ob 15.00, da se z njimi na kratko srečate. 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. Prosim, če na srečanje prinesete kakšno pecivo, da se med seboj pogostimo. 
	y Sobota, 11. septembra, je molitveno srečanje za nove duhovniške in redovniške poklice na Brezjah s 

pričetkom ob 8,30; sveta maša ob 10.00.
	y Prihodnja nedelja, 12. septembra je 24. med letom. 
	y Srečanje jubilantov bo drugo nedeljo v oktobru.  
	y V soboto, 18. septembra bo srečanje slovenske mladine v Stični. Organiziran je avtobusni prevoz iz 

dekanije. Mladi se prijavite preko spleta in vplačate vstopnino 10.€ (animatorjem oratorija bo stroške 
avtobusa krila župnija). Duhovna priprava večer pred srečanjem v cerkvi Kranj – Šmartin ob 19.00. 
Mladi, čimprej se prijavite pri župniku. 
	y Z veroukom bomo pričeli 13. septembra. Oglejte si razpored. 

Nedelja
730 Tenetiše

830

23. nedelja med letom
1. za + moža in očeta Marjana Gregorca,starše Grašič, brata in sestri
2. za + Ivano Kern
3. za + Franca Jalna
za + in žive župljane

5. september

Ponedeljek
1900

Zaharija, prerok
za + Mirjano Zupan

6. september

Torek
1900

Marko Križevčan, mučenec; Regina, devica
za Jožeta Štefe, obl. in vse + Mlinarjeve

7. september

Sreda
1900

Marijino rojstvo – mali šmaren
v čast Sv. Duhu za zdravje in blagoslov v vseh družinah

8. september

Četrtek Peter Klaver, misijonar 9. september
Petek Nikolaj Tolentinski, spokornik 10. september
Sobota
2000

Bernard, redovnik
za + Jožico Bizjak

11. september

Nedelja
730 Tenetiše

830

24. nedelja med letom
1. za + Franca, obl., vse + Benedičičeve in Nado Lukanec
2. za + Petra Hribarja
3. za + Martino Grilc
za + vse Karunove

12. september

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik: Kristina Dobrin
Tenetiše: Majda Ajdovec
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, naj se zmeni 
za zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

11. september


