Sv. maše: od 25. oktobra do 15. november 2020
7.00 za farane in dobrotnike
30. NEDELJA
g.
Jože
9.00 + mamo Ano, očeta Mirkota in brata Markota
MED LETOM
Tratar
žegnanjska
//////// + starše Gregorčič in Berk ter sestro Ivanko
25. oktober
//////// + Kos Ivico
Darinka
10.30 + Bartolj Marijo, obl.
//////// + starše in brata Markošek
Ponede., 26. oktober
18.00 + Prijatelj Tomaža in Zavrlj Ivana, obl.
Lucija

Sobota, 7. november
Ernest

7.00

+ Brcar Franca in Ano, obl.

7.00
9.00
10.30
////////
////////

za farane in dobrotnike
+ Suša Ani, obl
+ Ahlin Ivano, 3. obl.
+ moža Humar Ivana, obl.
+ Jaki Alfonza in + iz družine Jaki, Petje in
Mavsarjeve, obl. ter za Božje varstvo

Ponede., 9. november
Pos. Lateranse bazilike

18.00

+ starše Kuhar in Mikec

Torek, 10. november
Leon Veliki

18.00

+ Dovgan Jožefo

Sreda, 11. november

7.00

32. NEDELJA
MED LETOM
zahvalna
8. november
Bogomir

g. Jože

Torek, 27. oktober
Sabina Avilska

18.00
////////

+ Prijatelj Sandija, obl.
+ Slapšak Martina, 7. dan

Sreda, 28. oktober
Simon in Juda Tadej

7.00
////////

za zdravje in na čast Sv. Duhu
v dober namen

Četrtek, 29. oktober
Mihael Rua

18.00

+ Jakoš Cecilijo in Ludvika, ob roj. dnevu

Martin

Petek, 30. oktober
Marcel

18.00

+ Bolte Marijo in Gabrenja Marinko

Četrtek, 12. november
Jozafat

18.00

+ Povše Martina in Terezijo, ob godu

Sobota, 31. oktober
Bolfenk

7.00

+ Urbič Ano, obl.

Petek, 13. november
Stanislav Kostka

18.00

+ Grmove

Sobota, 14. november
Nikolaj Tavelić

7.00
////////

+ Slavko in Stankota Krnc, ob godu
+ Turšič Ano iz Kamnja

7.00
9.00
////////
10.30
////////

za farane in dobrotnike
v dober namen
+ Gole Dragota
+ Strajnarjeve iz Dol. Jesenic
+ salezijanca Domič Matilda in žalujoče

18.00
18.00

za farane in dobrotnike
+ Škrjanc Jožeta in Martinove
+ starše Furlan in Zupanc
+ Sitar Mirota
+ Kovačič Veroniko
+ Ramovš Karelna, ob godu in roj. dnevu
+ Korelc Jožeta, obl.
+ Požmoht Alberta, obl.
+ Podlogar Jožeta
v dober namen
+ Remar Vincencijo
+ Škarja Antona 30. dan
+ Brcar Jožefo

Sreda, 4. november
Karel Boromejski

7.00
////////

po namenu
za zdravje

Četrtek, 5. november
Zaharija

18.00

+ Cugelj Toneta, ob roj. dnevu

Petek, 6. november
Lenart

18.00

+ starše Trček in Rafkota

VSI SVETI
1. november

g. Jože

Ponede, 2. november
Spomin vernih rajnih

7.00
////////
9.00
////////
////////
10.30
////////
////////
6.00
7.00

g. Jože
Torek, 3. november
Silvija

33. NEDELJA
MED LETOM
15. november
Albert Veliki

g. Jože

po namenu

BRALCI BOŽJE BESEDE

1. berilo

2. berilo

nedelja, 1. november

ob 7.00
ob 10.30
nedelja, 8. november
ob 7.00
ob 10.30
nedelja, 15. november ob 7.00
ob 10.30

RAZPORED ČIŠČENJA CERKVE
Bistrica, 31. 10.
Draga in Hom, 21. 11.
Brinje, 7. 11.
Hrastno in Viher, 28. 11.
Dolenje in Gorenje Jesenice, 14. 11.
Prelesje in Rožna dolina, 5. 12.
Čiščenje se opravi samo, če je to res nujno potrebno. Dogovorite se z ga. Milko.

ODPOSLANE MAŠE
4x Lukek Jožefa, 3x Mejaš Peter, 3x Vovk Franc, 3x Ziherl Alojz, 2x Golob Franc,
1x Puač Branko

št. 219 – 25. oktober 2020
NAPOVEDNIK IN OBVESTILA
-

-

-

Od 25. 11. dalje, so večerne sv. maše ob 18.00.
Za prvi novemer bodo maše kot ob nedeljah.
Vse maše, ki so darovane za Cernik, mašuje g. Jože Zabret v Sevnici. V
času, ko bi morala biti maša – ob nedeljah, od 9.00 do 9.30, bo priložnost
za sv. obhajilo.
Maše med tednom potekajo po urniku kakor so bile darovane. Pri maši je
lahko navzočih največ šest obiskovalcev, prednost imajo tisti, ki so za tisti
dan darovali mašo.
Če bi želel kdo prejeti sv. obhajilo med tednom naj to sporoči po telefonu,
(031 659 841).
Ob nedeljah, bo sv. maša ob 7.00, z navzočnostjo do 6 voseb. Od 7.30 do
8.00, priložnost za prejem sv. spovedi ali sv. obhajila. Ob 10.30, bo sv.
maša po namenu darovalca pri odprti cerkvi z največ šestimi obiskovaci.
Prednost pri navzočnosti sv. maše imajo darovalci sv. maše za tisti dan.
Od 11.00 do 11.30, bo priložnost za prejem sv. obhajila ali sv. spovedi.
Če bi kdo želel, da se sv. maša prestvi na poznejši čas, naj sporoči po
telefonu.
Verouk bo po počitnicah potekal na daljavo. Vse informacije bodo starši in
otroci dobili po pošti.
Kdor nima možnosti pogledati Obvestilnika po spletu, ga lahko dobi na
mizici pri stranskem vhodu v cerkev.
PRAZNOVANJE 500 LETNICE POSVETITVE CERKVE - ODPADE
predstavitev knjige Šentrupert, avtorja dr. Roberta Peskarja.
koncert srednjeveške sakralne glasbe.
blagoslov veroučnih učilnic in župnišča ter sv. maša, ki bi jo vodil
Beograjski nadškof mag. Stanislav Hočevar.

POT V GLOBINO
Sedim pred teboj, Gospod,
vzravnan in sproščen, s pokončno
hrbtenico.
Pustim, da vsa moja teža pade
naravnost na tla, kjer sedim.
Trdno oklepam duha v svojem
telesu.
Uprem se njegovemu pritisku, da bi pogledal skozi okno, da bi bil kje drugje
kot tukaj, da bi pobegnil kam v preteklost ali prihodnost, samo da bi se
izognil sedanjosti. Nežno, a močno zadržim svojega duha tam, kjer je moje
telo: tukaj v tem prostoru.
V tem trenutku sedanjosti izrečem vse svoje načrte, skrbi in strahove.
Polagam jih v tvoje roke, Gospod. Sprostim prijem, ki jih je oklepal, in jih
prepustim tebi. Za trenutek ti jih predam. In čakam nate, poln pričakovanja.
Prideš k meni in se ti pustim nositi.
Začenjam pot v globino. Potujem vase, do najglobljega jedra svoje biti, kjer
prebivaš ti. V tej najbolj skriti kamrici mojega bitja me vedno čakaš,
brez prestanka ustvarjaš, me poživljaš in daješ moči vsej moji osebnosti.
In sedaj odprem oči, da te bom našel v svetu stvari in ljudi.
Z novo močjo se podam v življenje, saj nisem več sam,
ampak hodim skupaj s svojim Stvarnikom. Amen.

Youcat – Molitvenik za mlade, Dag Hammarskjöld

