
OZNANILA – 2021
Nedelja 22. nedelja med letom 29. avgust

� Danes je 22. nedelja med letom.

� V četrtek, 2. septembra bo srečanje župnijskega pastoralnega sveta
v sejni sobi ob 20.00. 

� Petek, 3. septembra, je prvi v mesecu. Posvetili se bomo Srcu 
Jezusovemu ter obiskali bolne in ostarele na domu.

� Sobota, 4. septembra, je prva v mesecu; posvetili se bomo Srcu 
Marijinemu. 

� Prihodnja nedelja, 5. septembra je 23. med letom. Pastirska maša 
na Mali Poljani bo ob 10.00. Vabljeni. 

� Dela pri cerkvi so se v prvi fazi zaključila. Hvala vsem zavzetim 
delavcem in vsem, ki ste pripravili ali darovali za malico. 

� ORATORIJ: Najlepša hvala Ani Lombar za vodenje oratorija ter 
vsem pridnim animatorjem. Pripravili in izvedli so res pester 
program. Zelo lepo so vključili otroke. Skupaj smo oblikovali res lep 
teden igre, druženja, petja in molitve. Hvala tudi vsem staršem, ki 
ste nam zaupali otroke in darovali za malico ter kuharici. Lahko si 
ogledate filmčke, ki so na facebook: župnija Trstenik in slike na 
spletni strani župnije. 

� Za potrebe župnije smo kupili na stroške salezijanske skupnosti nov
avto Polo. Delno bo prispevala zanj tudi župnija Trstenik in župnija 
Goriče za njegovo uporabo. 

� Najlepša hvala, Bog povrni, vsem, ki ste darovali za hrano za naše 
starejše sobrate v salezijanskem domu. Hvala tudi za vašo 
velikodušno pomoč v kuhinji ter druga dela. 

� Je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
730 Tenetiše

830

22. nedelja med letom
1. za + Cirila Hrnčič, obl.
2. za + Albino Bajželj, 30. dan
3. za + Franca Pušarja
za + in žive župljane

29. avgust

Ponedeljek
1900

Feliks (Srečko), mučenec
za + Franca Ušlakarja
po namenu iz Švice

30.  avgust

Torek
1900

Pavlin, škof 31.  avgust

Sreda
1900

Egidij (Tilen), opat; Brezjanska Mati Božja – obl. kronanja
za + Frančiško Markun

1. september

Četrtek Marjeta, devica  2. september
Petek Gregor Veliki, cerkveni učitelj 3. september
Sobota
2000

Rozalija (Zalka), devica
za + Franca Štefeta

4. september

Nedelja
730 Tenetiše

830

22. 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

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik: Romana Porenta
Tenetiše: Irena Grašič
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, naj se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

4. september


