
 

Datum d godovi 
 

ura namen 
6. 9. P Zaharija, prerok  19  Ana Koželj, obl. (Luža) 
7. 9. T Marko Križevčan  19 za odvrnitev hud. ure za Rdeči kal 

8. 9. S 
 

MARIJINO 
ROJSTVO 

    

   8 

 19 

st. in vsi + Pasar 
Ana in Stane Pekolj (Zagorica) 

9. 9. Č Friderik, laik   19 Marija in Anton Barle 
10. 9. P Nikolaj, spok.  19 st. Obrstar, obl. 
11. 9. S 

 

Bernard  19 + iz dr. Štrbenk in Jarc 
 

12. 9. 

 

N 
 

Nedelja  - 
24. med letom 

         
                                  
 
 

                                            8            
 10  

 

Danijela Ožek, 1. obl. in Adolf 
doma: žegn. za Dobravo in far. 
 

13. 9. P Janez zlatousti   19 + Špec 
14. 9. T Poviš. sv. križa  19 Selce: oče in sin Franc Glavan 
15. 9. S 

 

Žalostna MB  19 Ana Kek, obl. 
16. 9. Č 

 

Milka, kneginja  19 Franc Skube, 30. dan  
17. 9. P 

 

Robert, škof   18     
 19  

Dobrava: vsi + Potočarjevi 
Alojz Zupančič 

18. 9. S Jožef Kupert.  19 za slovenski narod 
 

19. 9.  

 

N 

 

Nedelja  - 
25. med letom 

 

               

                8 

 10 

 

Peter Razdrh, obl. 
doma: žegn. za Mavricij in far. 
 

20. 9. P Andrej Kim 
 

 19 Ana Murn (Vrbovec) 
21. 9. T Matej, evangelist 

 

 19  po namenu 
22. 9. S Mavricij, muč.  19 Bernarda Jaklič 

23. 9. Č p. Pij, spovednik  19 Janez Korelc, obl. 
24. 9. P 

 

Anton M.Slomšek  19 Jožefa Grm 
25. 9. S 

 

Nikolaj, kmet  19 za novega škofa Andreja Sajeta 
 

26. 9. 
 

N 

 

Nedelja  -   
26. med letom 

    

   8 
 10 

 

za žive in rajne farane 
Marija in Albin Zupančič 
 

 
  

Župnijski urad Dobrnič 7, 8211 Dobrnič.  Tel.: 07/346-50-83.    E-pošta:  
 

milos.kosir@rkc.si  TRR Župnije: SI56 0297 1009 2113 838 Odg.: Miloš Košir Tisk Salve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sv. maše od 6. 9.  do 26. 9. 2021 

 

 

 

 

Novo veroučno in pastoralno leto 
 

V dneh tega prvega tedna, razen na praznik  
Marijinega rojstva, bodo, kot vsako leto vpi- 
sovali starši svoje otroke v veroučno šolo. 
Kako bo z omejitvami, tako pri verouku, 
kot pri nedeljskih sv. mašah, še ne vemo 
točno. Ali se bo ponovil lanskoletni scenarij? 
 

Končujemo vsa podružnična žegnanja (še na 
Dobravi in Rdečem kalu), kar v žup. cerkvi, 
ker se ne bi povsem držali vseh priporočil. 
 

S pastoralnim tečajem ter škofijskim molitvenim dnevom za 
duhovne poklice se končuje 15-letno obdobje škofovanja 
Andreja Glavana in njegove ekipe, ki se bo koncem tega 
meseca zamenjala na čelu z novim škofom Andrejem Sajetom. 
 

Stična mladih bo potekala z srečanjem? in ali preko povezav! 
 

V tem mesecu bodo potekale volitve novih (ali starih) članov v 
župnijski pastoralni svet.  
 

Na dan pred posvečenjem novega škofa Andreja, naj se po 
vseh cerkvah zvoni 15 minut z vsemi zvonovi. S tem tudi na 
zunaj pozdravimo mladega novoimenovanega škofa. 
Podprimo ga z molitvijo in ta dan bo tudi sv. maša zanj! 

 5. 9. 2021 – št. 12 
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VPIS OTROK v veroučno šolo za vse razrede (tudi za 1. r.) bo 
v pisarni župnišča in sicer v poned., 6. 9., torek 7. 9., četrtek 
9. 9., v petek 10. 9., od 14. do 18. ure ter  v soboto, 11. 9. od 
9. do 12. ure!  VPISNICO dobite pri vhodu v žup. cerkev ali na 
spletni strani župnije ter izpolnjeno prinesite k vpisu!  
 
 

Ob vpisu v 1. r. starši prinesite družin. knjižico ali krstni list 
otroka, če je bil krščen v drugi župniji.  
 

Začetek veroučnih srečanj bo  s ponedeljkom, 13. 9. 
 

 

* Prispevek družine za letno  
veroučno katehezo (ogrevanje; 
kateheta ter potr. mat.) ostane  
isto kot vsako leto: 30 €.  
 

Cena vseh zvezkov  
(učbenik;  delovni; liturgični  
zvezek=3 €;) pa:  
 

od 1. do 3.r.: 14 €;      
 

od 4. do 6.r.: 10 € (izposoja učb.) 
 

7.r.: 18 €.       8.r.: 15 €.       
 

9.r.: 20 €. 
 

 Sporočilo Kraljice miru po 
vidkinji Mariji Pavlović-Lenutti  
25. 8. 2021 – Međugorje 
 

 

«Dragi otroci! Z radostjo vas vse 
kličem, otročiči, ki ste se odzvali 
mojemu klicu, bodite radost in 
mir. Pričujte s svojim življenjem 
za nebesa, ki vam jih prinašam. 
Čas je, otročiči, da bi bili odsev 
moje ljubezni za vse tiste, ki ne 
ljubijo in katerih srca je osvojilo 
sovraštvo. Ne pozabite: Jaz sem 
z vami in posredujem za vse vas 
pri svojem sinu Jezusu, da vam 
da svoj mir. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu. »  
 
 

Za čiščenje in krašenje žup. cerkve so v soboto ali že v 
petek popoldne na vrsti:  
11. 9.: Zagorica in Lisec. 18. 9.: Preska. 25. 9.: Dobrnič in Gor. 
vas. 2. 10.: Podlisec in Železno. 

OBISK SV. MAŠ v naši župnijski cerkvi! – do spremembe! 
Na kvadraturo 10m2 po 1 oseba oz. gospodinjstvo; do polovi- 
ce sedežnih možnosti. Maske, razkuževanje, razmak min. 1 m. 

OZNANILA ! 
 

5. 9.: 23. nedelja med letom; angelska. Od 6. 9. Naprej vpis k 
verouku. Glej prejšnjo stran! 
 

8. 9.: praznik Marijinega rojstva.  
 

11. 9.: škofijski molitveni dan za duh. poklice na Zaplazu ob 9.00. 
 

12. 9.: 24. nedelja med letom. Nabirka za sv. deželo. Na voljo bodo 
volilni lističi za novo članstvo v ŽPS (žup. pastoralni svet).   
Molitvena binkošt. dvorana v žup. cerkvi ob 15. 
Od 13. 9. naprej začetek veroučnih srečanj v župnišču. Obvezne 
maske, razkuževanje, prezračevanje in prihajanje zdravih otrok!  
 

19. 9.: 25. nedelja med letom. Nedelja svetniških kandidatov. 
Volitve v novi ŽPS.  
 

24. 9.: god bl. Antona Martina Slomška.  
 

26. 9.: 26. nedelja med letom. Posvečenje novomeškega škofa dr. 
Andreja Sajeta v župnijski cerkvi v Mirni peči ob 14.30. Tudi na TV 
SLO 1 bo redni prenos slovesnosti.  
 

URNIK VEROUKA 2021/22 
 
1. r.:  torek ob 17.45 
2. r.:  četrtek ob 17.45 
3. r.:  četrtek ob 15.00  
4. r.:  petek ob 15.00  
5. r.:  petek ob 16.00  
6. r.:  četrtek ob 16.00 
7. r.:  poned. ob 15.00 
8. r.:  poned. ob 16.00 
9. r.:  poned. ob 17.00 

  

V letošnjem veroučnem letu 
bo poleg mene poučevala 
verouk še Špela Novak ter s. 
Mirjam Černigoj, bivajoča v 
samostanu v Trebnjem! 

Oddane maše:  
2x v zahvalo za zdravje. 
 

Preživeli smo najbolj zanimiv, razigran in povezan teden v dobrniški 
župniji - oratorij 2021, z geslom Zaupam, zato si upam.  
Animatorji, ki so se celo poletje skrbno pripravljali na izvedbo oratorija, 
so otrokom pripravili velike igre, vodne igre, razgiban pohod, pesmi, 
plese in dramsko igro o kraljici Esteri, ki so jo uprizarjali vsak dan.  
Lahko smo ponosni na vse animatorje in otroke, ki so srce oratorija. 
Velika zahvala vsem staršem, ki ste zaupali animatorjem, hvala vsem 
sponzorjem, še posebno mesarstvu Blatnik, kuharjem na drugi strani 
ceste in vsem ostalim, ki ste kakorkoli polepšali oratorij v Dobrniču. – Š.N. 

 

Pogrebi: 
 

10. Franc Skube, Dobrnič  
 

Maše darovali: 1x Tanja in 
Jože Avguštinčič. 
 


