29. NAVADNA NEDELJA, 17. 10 .
- Danes popoldan ob 14.00, vabljeni k maši na Apnenik.
- V četrtek, molitev pred Najsvetejšim odpada.
- V četrtek, 21. 10. ob 20.00, priprava staršev na krst otdroka. Priprava bo v Šentrupertu.
- V soboto, 23. 10. ob 13.00, maša za romarje na Veseli Gori.
- Na misijonsko nedeljo, 24. 10. bo nabirka pri vseh mašah za misijone.
- Obnovitvena dela na Cirniku so končana. Ko se bo zbralo spet nekaj sredstev se bo obnovilo
še poslikava križev na stenah, prižnico in podnožje desnega oltarja. To je delo konservatorjev
in restavratorjev. Sedaj je potrebno samo še temeljito očistiti cerkev na namestiti klopi.
- Tudi zvonik dobiva svojo novo podobo. Kamnoseki so že zaključili delo. Zvonik je dobil v
terh različnih višinah nove simse. Zidarji pa so dotrajan omet že odstranili, sedaj nanašajo
novega.
- Kot sem že povedal, vhod v grobnico je bil odkrit. Arheologi in Konservatorji so tudi že
opravili svoje delo. Se pa v prezbiteriju nadaljuje izkop nanosa, pod katerim se je že pokazal
temelj domnevno romanske cerkve in velbani grobovi. Med tem časom, ko se vrši izkop pa
intenzivno potekajo pogovori o načinu kasneše obnove tlaka, pod katerega se bo umestilo
gretje, novega daritvenega oltarja in vsega kar spada v prezbiterij. Načrti se delajo za obnovo
celotne cerkve. V kakšnem obsegu se bo nadaljevala onova pa je še prehitro kaj obljubljati.
- Tudi skladoščni prostor v mežnariji je v obnovi. Ta teden je bila položena keramika. V tem
prostoru bo WC za javno uporabo kadar bodo maše, ter prostor za dostojno shraniti bandere,
vse kiar se potrebuje za jaslice in okraševanje cerkve.
- V tem mesecu računamo na asvaltacijo dvorišča, na Vihru pa ob zahvalni nedelji sv. mašo.
7.00 za župljane in dobrotnike
29. NEDELJA
Cirnik
9.00 + Kosove iz Malega Cirnika
NED LETOM
10.30 + Bartolj Marijo, obl.
17. oktober
//////// + Pižmoht Alberta, ob roj. Dnevu
Ignacij Antiohijski Apnenik
14.00 + za vse pokojne iz Apnenika
Ponede., 18. oktober
Luka

19.00 + Tratar Staneta, ob roj. dnevu in sina
Staneta iz Trstenika

Torek, 19. oktober
Pavel od križa

19.00 + Prijatelj Aleksandra iz Rakovnika, obl.

Sreda, 20. oktober
Irena

7.00 + Ješelnik Marijo, rojena Kotar

Četrtek, 21. oktober
Uršula

19.00 + Vrabec Gusti, obl.

Petek, 22. oktober
Janez Pavel II.

19.00 + Gabrenja Marinko in Bolte Marijo
//////// + Repše Jožico, obl.

Sobota, 23. oktober
Janez Kapistran

7.00 + Kramer Franca in Ivanko iz Rakovnika
13.00 za romarje

30. NEDELJA
MED LETOM
24. oktober
Anton Klaret
misijonska

Vesela G.
Cirnik

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

za župljane in dobrotnike
+ sina Vinkota in starše Vovk
+ Kos Ivico, 4. obl.
+ Berk Viktorja, obl.
+ starše Škarja iz Straže, obl.
+ Odlazek Antona 30. dan in brata

