Prispevek k medžupnijskim oznanilom

Cenik veroučnih knjig in zvezkov za leto 2021 / 22 9 Spodaj podpisani

ŽUPNIJA SOLKAN

Ime :................................. priimek.................................
nabavil:

skupina ....... razreda sem
(obkrožite cene prejetih učbenikov!)

Slomškova ned. - 25. med letom; 19.09.-

Int.št.: 38/2021

26.09.2021

MOLITEV ŽUPNIJE ZA MLADE
Z nami bodi, o Gospod, ko se spominjamo vseh mladih, ki sredi hrupa
iščejo pravo smer življenja. Poznaš jih, saj si jih ustvaril in jih z
ljubeznijo spremljaš. Bodi Ti sam njihova moč, da bodo odgovorili na
klic, s katerim kličeš vsakega od njih k polnemu življenju. Našim
občestvom podari milost, da postanejo kraj, kjer bodo mladi našli
dom. Vodi nas, da bomo njihovo navdušenje, mladost in vero sprejeli
kot tvoj dar. Amen

Verouk po urniku z upoštevanjem navodil NIJZ. Samo
še v tem tednu je možna nabava knjig in delovnih zvezkov, ki smo jih vzeli na
reverz, da preostanek vrnemo. Veroučni pripomočki (knjige, zvezki..) bodo tudi
osnova za delo doma v času opravičenih izostankov in nepredvidljivih okoliščinah.
Skupna žup. maša za žive in ++
25. nedelja 10. 00
med letom - Starši 4.r.- se po maši pridružijo programu družin.
dne
19.09.2021 19.30
adoracija / molitev ob 19. uri
+starši Alojzija in Franc Gorjup
19.30
+ Jožef Rijavec - (osm.)
P. 20.0919.30
+ druž. Golob
T.21.09. –

S .22.09.–

19.30

+ Pavšič in Zavadlav

Č. 23.09.

19.00 19.30

molitev pred Najsvetejšim

P. 24.09 –

19.30

S. 25.09 –

19.30
10. 00

26. nedelja
med letom 26.09.2021
Slomškova ned.

za vse + iz druž. Koršič
+ Oton Vižin (M.J.)
za + iz družine /vpis. 25.9./
Skupna žup. maša za žive in ++

Starši 4.r.-

In otroci po maši srečanje v cerkvi

18.30

adoracija / molitev ob 19. uri
+Testen Alojz in Marija

Družinski dan in
srečanje v nedeljo,
19. septembra pri
maši in v veroučni
dvorani v
nadstropju
župnišča po maši.
Gosta in sodelavca
sta zakonca
Kramarič. Vabljeni
tudi starši naših
prvoobhajancev.
Veseli smo pobud, ki
niso samo
tradicionalne, pa v
našem času posebej
potrebne in dobre.

Za 1.r. in
Samo del. zv.: » Praznujemo z Jezusom« - novi
2.r.
Za 3.r.
Samo del. zv.: »Kristjani praznujemo skupaj«
Za 4.r.
Knjiga.«Pot v srečno življenje«
Za 5.r.
Knjiga: »Znamenja na poti k Bogu«
Za 6.r.
Knjiga: »Skupaj v novi svet«
Za 7.r.
Knjiga: »Kdo je ta?«
Za 8.r.
Knjiga »Pridi Sveti Duh«
Skup.9.r.
po dogovoru
Vaš prispevek za materialne stroške na družino - po možnosti
(Izpisani seštevek naj se sklada z vsoto v ovojnici)
Podpis staršev:

11.00€
11.00 €
8.50 €
8.50 €
8.50 €
8,50 €
10.00 €

SKUPAJ:

...

€
€

Mnogi ste preslišali vabilo za vpis k verouku, če ste se odločili, in podatke za kontakt
Prosim vas da posredujete vaš elektonski naslov:
…………………………………………ali telefonsko številko ……………………… še zlasti, če
je prišlo do kakšnih sprememb. Vse samo za potrebe v zvezi z veroukom in srečanji s starši

------

------

-------

-------

-------

---Prispevek oddaj(te) v ovojnico!

Zadnja nedelja v mesecu – 26.09 je nedelja izbire- volitev obnovljenega
Župnijskega pastoralnega sveta (ŽPS) Ne pozabimo očal, če jih potrebujemo.
Zaradi objektivnih okoliščin, bomo podaljšali pripravo na prvo sv. obhajilo in
določili drug datum za zunanje praznovanje, tudi z ozirom na razmere.
Župnija Nova Gorica vabi na delavnico Čudovita princesa bomo v Novi
Gorici izvedli 24. septembra 2021 (v župnijski dvorani). Vabljeni k prijavam na
spletni strani: http://www.fertilitycare.si/cudovita-princesa/ Veselimo se
srečanja z vami!
Veselimo se vseh, ki ste pokazali zanimanje za župnijski dan družin in naredili
prve korake. Srečno pot tudi naprej!
V arhivu Družine je ob začetku šolskega leta zanimiva oddaja Reflektor, ki jo
lahko poiščemo tudi zaradi pomoči pri uvajanju »praktikuma« (practicum) kjer
imamo možnost, doma, v župniji, pri verouku ….
Reflektor: Ali je šola samo za pridne punce? [VIDEO] | Družina
https://www.druzina.si › clanek › refl...
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