
JESENSKO ŽUPNIJSKO ROMANJE
Prvi romarski avtobus je že poln. Tako imenovana “čakalna lista” za drugi avtobus pa 
ima vpisanih tudi že nekaj imen. Če bo zanimanja dovolj, bomo seveda naročili tudi drugi 
avtobus. 

Prijazno povabljeni, da se pridružite romarski druščini. In povabljeni, da to storite čim prej! 
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VPIS IN ZAČETEK VEROUKA 2022/23

Vpis k verouku za letošnje veroučno leto bo potekal od 5. kdo 9. septembra in sicer vsak 
dan od 8h-11h in od 16h-18h. 

Do konca prihodnjega tedna bo oblikovan veroučni urnik. V teku prihodnjega tedna pa 
boste starši, ki že imate veroučence, prejeli še opomnik z informacijami in povezavo do 
digitalne vpisnice. 

Ustrezne veroučne pripomočke boste tudi letos nabavili ob vpisu v župnijski pisarni. 

Verouk pričenjamo v ponedeljek, 12. septembra. 



Z NAŠE POTI
Župnija se zahvaljuje faranom iz Zgornjega trga, centra Šentjurja, Botričnice in Kamena, 
ki ste v iztekajočem mesecu vestno poskrbeli za urejenost in čistočo cerkve, okolice in 
veroučnih prostorov. V septembru boste delo prevzeli župljani iz Pešnice. 

Petek pred nami je prvi v mesecu. Poleg vabila k molitvi pred Najsvetejšim pred večerno 
sveto mašo je zato tu tudi vabilo k celonočnemu češčenju Najsvetejšega od petka zvečer 
do sobotnega jutra. 
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