
Sv. maše: od 7. novembra 2021 do 28. novembra 2021

32. NEDELJA NED
LETOM

7. november
zahvalna

Ernest

Cirnik
 7.00
9.00

////////
10.30
////////
////////

za župljane in dobrotnike
+ Suša Ani, obl.
+ Žonta Marinko in Vinkota
+ Škrjanc Franca
+ Brcar Franca in Ano, obl.
+ iz družine Gorenc, Perše, Čeh, in Rehar

Ponede., 8. november 18.00 Po namenu za zdravje
Bogomir

Torek, 9. november 18.00 + Gričar Alojza
Posvetitev lateranske 
bazilike

Sreda, 10. november
Cirnik

7.00
14.00
18.00

+ Zupan Jožeta
+ Suša Jožeta, pogreb in pogrebna maša
stečanje katehetov in katehistinj

Leon Veliki

Četrtek, 11. november 18.00 + starše Dragan Martina in Ljudmilo
Martin

Petek, 12. november 18.00 + Gospodaričeve
Jozafat

Sobota, 13. november 7.00 + Sabljak Frančiško in Mihovila
Stanislav Kostka

33. NEDELJA MED
LETOM

14. november
Nikolaj Tavelić

Cirnik
  7.00
9.00

////////
10.30
////////
////////

za župljane in dobrotnike
+ Antona instarše Nahtigal
+ Smolič Vinkota
+ Krnc Slavko in Stankota, ob godu
+ Koščak Poldeta
+ Grmove

Ponede., 15. november 18.00
////////

+ Rugelj Ivanko, obl.
+ mamo Majcen Rozo, obl. in očeta JožetaAlbert

Torek,  16. november 18.00 + starše Berk iz Bistrice
Marjeta Škotska

Sreda,  17. november 7.00 + Brcar Cecilijo, obl. iz Straže

Elizabeta Ogrska

Četrtek, 18. november 18.00 + Odlazek Antona
Posvetitev bazilike sv. 
Petra in Pavla

Petek, 19. november 18.00
////////

+ Koščak Jankota, obl.
+ Kolenčeve iz TrstenikaMatilda

Sobota, 20. november 7.00 + Turšič Ano iz Kamnja 3
Edmund

JEZUS KRISTUS
KRALJ VESOLSTVA

21. november
Darovanje 

Device Marije

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

za župljane in dobrotnike
+ Kos Jožeta
+ Bunderšek Sonjo in Klenovšek Alojza
+ Suša Jožeta, 7. dan
+ Humar Ivana, obl.
+ Ajdišek Brigito in Milana

Pone., 22. november 18.00 Na čast Mariji Kraljici in za zdravje
Cecilija

Torek,  23. november 17.00
18.00

Srečanje za člane ZMP  v župnišču
+ Jurman Marijo ter starše Novak in ŠkuljKlemen I.

Sreda,  24. november 7.00
9.00

18.00

za Božji blagoslov v družini Birsa
vizitacija dekana
srečanje biblične skupineAndrej Dung in 

vijetnamski mučenci

Četrtek,  25. november 18.00 v priprošnjo Mariji Pomočnici za zdravje
Katarina Aleksandrijska

Petek, 26. november 18.00 + Kurent Marijo, obl. In k+ iz družine Kurent
   ter Cugelj AnčiValerijan Oglejski

Sobota, 27. november 7.00 + Ostroveršnik Marijo, obl.
Virglilj in Modest

1. ADVENTNA
NEDELJA

28. november
Katarina Laboure

Cirnik
 7.00
9.00

10.30
////////

za župljane in dobrotnike
+ Smolič Vinkota
+ Sabljak Frančiško, obl.
+ Zidar Staneta, obl.

BRALCI BOŽJE BESEDE 

1. berilo 2. berilo
nedelja, 14. novembra    ob 7.00 Teja Podlogar Damjana Lamovše

ob 10.30 Anica Bačar Tanja Pavlin
nedelja, 21. novembra    ob 7.00 Jož Ramovš Sara Krnc

ob 10.30  Anita Kostanjevec Helena Krnc
nedelja, 28. november    ob 7.00 Mira Gruden Darja Breznikar

ob 10.30 Barbara Škarja Alenka Ahlin



RAZPORED ČIŠČENJA CERKVE
Šentrupert – novo naselje, 13. 11.                 Škrljevo, 4. 12.
Šentrupert – stari del, 20. 11.                        Vesela Gora in Ravnik, 11. 12.
Šentrupert – Poštaje in Kamnje, 27. 11.        Vrh, 18. 12.

ODPOSLANE MAŠE
10x Jože Slapšak,   7x Stane Zidar,   7x Uhan Marko,   1x Franc Kolenc

NAPOVEDNIK IN OBVESTILA

- V ponedeljek, 8. 11. ob 17.00, imajo redni verouk otroci 1. i n 2. razreda.
- V sredo, 10. 11. ob 18.00, srečanje za katehete in katehistinje.
- V četrtek,  18.  10.  ob  19.00,  priprava  staršev  na  krst  otdroka.  Priprava  bo  v

Trebnjem.
- V ponedeljek, 22. 11. ob 17.00, imajo redni verouk otroci 1. i n 2. razreda.
- Izdelava adventdnih vencev v župnišču je še pod vprašajem.
- Miklavž  nas  bo  zagotovo  obiskal  5.  12.,  na  kakšen  način  boste  pravočasno

obveščeni.
Vsak torek po večerni maši, srečanje skupine Delavnica molitve in življenja.
Vsak četrtek po maši, molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice.
Vsak petek ob 17.00, srečanje za ministrante.
Vsak petek ob 18.00, pevske vaje za mladinski pevski zbor.

OBNOVA
- Župnišče je končno dobil asvalt.
- Na Cirniku  smo odstranili  opaž  in  na  novo prebelili  cerkev  ter  zamenjali  in

posodobili ozvočenje cerkve.
- Na Vihru se je zamenjali tlak z obdelanim kamnom, trenutno se končuje beljenje,

izdelujejo se nova stranska vrata in klopi. Spomladi se bo obnovila še fasada.
- ZVONIK: je dobil v treh nivojih nove simse, obnovljen in sanira  kamen okoli

oken,  nova  okna  in  polkna,  novo  fasado,  ki  jo  morajo  samo še  pobarvati  v
zahtevano barvo s strani spomeniškega varstva, ura z avtomatiko in mehanizmom
je pripravljena za montažo, stranske bunke stolpičev in glavna bunka s križem so
bili odpeljani ta teden na sanacijo in pozlatitev.

- PREZBITERIJ – notranjost cerkve: končana so arheološka izkopavanja. Odprli
smo  grobnico,  ki  je  bila  uporabljena  za  pokope  duhovnikov,  ki  so  umrli  v
Šentrupertu,  v  spodnem  delu  prezbiterija  so  lepo  vidni  velbani  grobovi
kasnejšega  nastanka.  Ob  izkopavanju  smo  naleteli  tudi  na  tlak  in  temelje
romanske cerkve. Arheolog bo napisla poročilo, ki bo v tiskani obliki s slikami.
V tem času  se  bodo izkopanine  pokrile  s  filcem na  katerega  gre  novo  lažje
nasutje, ki se ga bo pripravilo za nov kamniti tlak.

ŠT. 237 – 7. NOVEMBER 2021

P C T 
(PREBOLELI, CEPLJENI, TESTIRANI)

- Izvajanje verskih obredov je dovoljeno ob izpolnjevanju sledečih pogojev:

1. Vsi verniki starejši od 15 let morajo izpolnjevati pogoj PCT. 
2. Osnovnošolski učenci in dijaki izpolnjujejo pogoj PCT tudi če izvedejo testiranje
     s hitrimi HAG testi za samotestiranje dvakrat tedensko v domačem okolju.
3. Duhovniki in druge osebe, ki izvajajo versko dejavnost  morajo izpolnjevati pogoj
    PCT.
4. Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci. Pri verskih
   obredih v cerkvah in na prostem mora biti razdalja med udeleženci najmanj 1,5 
   metra (razen med osebami iz skupnega gospodinjstva).
5. Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva; zunaj je obvezna zgolj, če ni 
    mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.
6. Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih 
    se kolektivno uresničuje verska svoboda.
7. Ljudsko in zborovsko petje v cerkvah je dovoljeno.
8. Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno pod 
    pogojem, da osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje
    izpolnjujejo pogoj PCT.
8. Otroci in ostali udeleženci (osnovnošolci in dijaki) izpolnjujejo pogoj PCT, če 
   izvedejo testiranje s testi HAG za samotestiranje dvakrat tedensko v domačem
   okolju.
9. Župnijska pisarna je lahko odprta pod pogojem, da duhovnik in vernik 
   izpolnjujeta pogoj PCT.

    


