Sv. maše: od 13. septembra do 4. oktobra 2020
7.00 za farane in dobrotnike
24. NEDELJA
Cirnik
9.00 + starše Obaha in sestro Malči, obl.
MED LETOM
////////
+ Žonta Vinkota, obl. in hčerko Marinko
13. september
//////// + Zidar Antona iz Kostanjevice, obl.
Janez Zlatousti
10.30 + Ramovš Jožeta, obl.
//////// + Zgonc Jožeta, 8. obl.
Križev pot
15.00 + Škarjatove iz Straže in Brinja
Ponede., 14. september
Povišanje svetega
križa

19.00
////////

+ Piškur Justino, obl., Piškurjeve in Zoretove
za Božjji blagoslov in zdravje

Torek, 15. september
Žalostna Mati Božja

19.00
////////

+ starše Čeferin
+ Oven Jožeta

Sreda, 16. september
Kornelij in Ciprijan

7.00

Četrtek, 17. september
Robert Bellarmino

19.00

+ Krajšek Markota in Poldeta, ob roj. dnevu

////////

+ očeta Antona in mamo Štefko Hribar, obl. in
sina Toneta ob roj. dnevu
+ Hribar Franca, 7. dan

Petek, 18. september
Irena

19.00

+ Banič Janeza, obl. in Berk Rezi, ob roj. d.

Sobota, 19. september
Januarij

7.00
////////
18.00

+ Ruperčič Vinkota, obl.
+ starše Petje iz Zabukovje, obl.
+ Urbič Jožeta, obl.

25. NEDELJA
MED LETOM
Nedelja svetniških
kandidatov
20. september
Andrej Kim in
korejski mučenci

7.00
9.00
10.30

za farane in dobrotnike
+ Zupanc Jožeta, obl. in roj. dnevu
+ starše Ludvika, Milko ter brata Jožeta in
Ludvika Bartolj
+ Čeh Pavlo in družino Tratar iz Roženberka
+ spominska maša za pokojno Bastardi Jožico

Cirnik

////////
////////

Sreda, 23. september
Pij iz Pietrecine

7.00
////////
19.00

+ za pokojne Slapšakove iz Homa
+ Globokar Gabi
za zdravje sodelavcev

7.00
9.00
10.30

za farane in dobrotnike
+ brata Blaža in očeta Antona Zaplatar, obl.
+ Koščak Rozalijo, obl.

Ponede., 28. september
Venčeslav

19.00

+ soseda Bartolj Franca iz Kremena

Torek, 29. september
Mihael, Gabrijel in
Rafael

19.00

+ Sabljak Frančiško, ob roj. dnevu in
Mihovila, ob godu

Sreda, 30. september

7.00

26. NEDELJA
MED LETOM
Slomškova nedelja
27. september
Vincencij

Cirnik

+ Podlogar Jožeta

Hieronim
Četrtek, 1. oktober
Terezija Deteta Jezusa

19.00
////////

+ Grozde Rezi, ob godu
+ Skušek Antona, 30. dan

Petek, 2. oktober
Angeli varuhi

19.00

+ Jaklič Julija, Fani in Gino, obl.

Sobota, 3. oktober
Gerard

7.00

27. NEDELJA
MED LETOM
rožnovenska
4. oktober
Frančišek

Cirnik

7.00
9.00
10.30
////////

+ Podlogar Jožeta
za farane in dobrotnike
+ Kovačič Veroniko, obl.
+ iz družine Kurent iz Škrljevega
+ starše Gregorčič Antona in Jožefo, sinove
Antona, Stankota in Martina, sestro Joži in
Lokar Jožeta.

BRALCI BOŽJE BESEDE

Ponede, 21. september
Matej
Torek, 22. september
Marvicij

Sobota, 26. september
Kozma in Damjan

Viher

19.00

+ Podlogar Jožeta

18.00
19.00

+ Ramovš Matevža, ob godu
+ Dovgan Jožefo

7.00

+ Kumar Alojza in Marijo, obl.

Četrtek, 24. september
Anton Martin Slomšek

19.00

+ Koščak Poldeta

Petek, 25. september
Sergij

19.00

+ Podlogar Jožeta

nedelja, 20. september ob 7.00
ob 10.30
nedelja, 27. september ob 7.00
ob 10.00
nedelja, 4. oktober
ob 7.00
ob 10.30

1. berilo
Jože Ramovš
Tanja Pavlin
Mira Gruden
starši prvoobhajancev
Peter Kurent
Helena Krnc

RAZPORED ČIŠČENJA CERKVE
Šentrupert – stari del, 19.9.
starši prvoobhajancev, 25. 9.
Škrljevo, 3. 10.

2. berilo
Sara Krnc
Anita Kostanjevec
Darja Breznikar
starši prvoobhajancev
Alma Lamovšek
Barbara Škarja

Vesela Gora in Ravnik, 10. 10.
Vrh, 17. 10.
Zaloka in Okrog, 24. 10.

ODPOSLANE MAŠE
21x Jože Korelc, 15x Jožica Repše, 11x Ana Brcar, 7x Jožefa Kolenc, 6x Jožefa
Lukek, 5x Veronika Kovačič, 5x Branko Puač, 2x Ivan Humar, 1x Peter Mejaš,

NAPOVEDNIK IN OBVESTILA
-

-

V nedeljo, 13. 9. ob 10.30, veroučna sv. maša in začetek verouka.
Od ponedelja, 14. 9. dalje, redni verouk po urniku. Predpisi za ohranjanje
zdravja so pri verouku enaki kot v šolah.
- Predšolski verouk – svetopisemske urice, prvič 5. 10. ob 17.00
- 1. razred, v ponedeljek ob 17.00. Verouk bo vsake štirinajst dni.
- 2. razred, v ponedeljek ob 17.00. Verouk bo vsake štirinajst dni.
- 3. razred, v ponedeljek ob 16.00.
- 4. razred, v petek ob 14.00.
urnik
- 5. razred, v torek ob 13.00.
verouka
- 6. razred, v torek ob 14.00.
ni
- 7. razred, v petek ob 13.00.
dokončen
- 8. razred, v ponedeljek ob 14.00.
- 9. razred, v ponedeljek ob 13.00.
v nedeljo, 13. 9. po drugi maši krst Primožič Nejca iz Vrha 26 in Primožič
Aljaža iz Dol pri Litiji.
V četrtek, 17. 9. med večerno mašo začetek devetdnevnice za
prvoobhajance.
V četrte, 17. 9. ob 20.00, priprava staršev na krst otroka. Priprava bo v
Trebnjem.
V soboto, 19. 9. na Veseli Gori, krst Lukek Jakoba iz Vesele Gore 22.
V nedeljo, 20. 9. po drugi maši, krst Vidmar Jureta iz Drage 21.
V sredo, 23. 9. ob 19.00, srečanje biblične skupine.
V četrtek, 24. 9. po večerni sv. maši, srečanje ZMP.
V soboto, 26. 9. Ob 19.00, nedeljska sveta maša, da razbremenimo
nedeljko sv. mašo prvega sv. obhajila.
V nedeljo 27. 9. ob 10.00, prvo sv. obhajilo.
V nedeljo, 27. 9. po prvem sv. obhajilu, krst Anderlič Mihata in Maksa iz
Trebelnega.
Vsak četrtek po večerni maši lapo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim za
nove duhovne poklice.
Ministrantske vaje bodo vsak petek ob 17.00.
Mladinski pevski zbor bo vsak petek ob 18.00. Pridružijo se lahko tudi
otroci od 5. razreda dalje.
Mladinska srečanja bodo ob petkih ob 20.00.

št. 217 – 13. september 2020
IZZIV SODOBNEGA ČASA
Kaj naj rečemo o pojmu ’zvestobe do groba’, kot so temu znali včasih reči? Za
mnoge ljudi danes ljubezen ni nekaj trajnega, dokončnega, ampak nekaj pogojnega.
Od vsega začetka naj torej fant ali dekle, moški ali ženska, stopata v odnos s
pridržkom, za vsak primer … Položaj zakona je vedno slabši, saj je vedno več
ločitev ali se pa vedno več ljudi sploh ne upa skleniti trajnega zakona.
V javnem življenju velja danes edino, kar je nujno in potrebno – zaslužek,
položaj, vpliv, uspeh, tekmovanje. V službah morajo ljudje delati večino delavnega
dne in tam preživijo več ur kot z domačimi. Zakon, ki je odnos med možem in ženo,
pa ne živi ali ne raste ob odsotnosti sozakoncev, ampak ob sobivanju. Mnogi veliko
več vedo o souslužbencu kot o družinskih članih, saj z njimi preživijo veliko več ur
kot s svojimi. Sodobna multimedijska tehnika, posebno računalnik in internet, pa
zasvajata vedno več ljudi, posebno moških. Le redki so ju sposobni uporabljati
zmerno.
Zdaj si pa zamislimo normalnega fanta in dekle, ki se še naravno, samoumevno in
kot nekaj zdravega odločata za skupno življenje v ljubezni za vedno, z željo imeti
otroke in jih vzgajati za odrasle dobre ljudi in kristjane. Včasih je skoraj vse
podpiralo to zdravo miselnost, danes jo skoraj vse ogroža ali napada.
Kaj torej storiti? Čudno se sliši, vendar je rešitev ali smer reševanja popolnoma
jasna in izvedljiva. Vrniti se moramo k človekovemu izviru. Vsak človek izhaja iz
moškega in ženske, torej iz očeta in matere. Naravno, normalno, zdravo in nravno
življenje izhaja iz zdravega zakona in posledično iz take družine. Neverjetno, kako
je vsak človek pogojen ali zaznamovan z družino, iz katere je izšel. Zato je
neštetokrat preverjeno pravilo: kakršen zakon, takšna družina, kakršna družina,
takšen narod in takšna Cerkev. Iz zdravega zakonskega odnosa lahko upravičeno
pričakujemo zdrav rod in kot tak najbolj primeren za pristno krščansko ljudstvo.
Povzeto po Vital Vider, Zakon, ki osrečuje

