Sv. maše: od 18. septembra do 9. oktobra 2022
25. NEDELJA
MED LETOM

Cirnik

18. september
Jožef Kupertinski

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

za župljane in dobrotnike
+ Bunderšek Sonjo, obl. in Klenovšek Alojza
+ Furlan Jakoba
+ Tratar Ivanko in sorodnike
+ Škoda Frančiško, ob roj. dnevu in godu

Petek, 30. september
Hieronim

19.00
////////

v zahvalo za srečen zakon
+ Golobove

Sobota, 1. oktober
Terezija Deteta Jezusa

7.00
14.00

+ Grozde Rezi, ob godu
krst Ive Habič iz Slovenske vasi 16

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

za župljane in dobrotnike
+ Tratar Ano, obl.
+ mamo Kovačič Veroniko in očeta Stankota
+ Kalčič Petra, obl.
+ Ramovš Blaža

Ponede., 3. oktober
Gerard

19.00
////////

+ Brcar Justi, obl. Iz Prelesja
+ Brcar Franca, ob godu

Torek, 4. oktober
Frančišek Asiški

19.00
////////

+ Jaklič Julija, Fani in Gino, obl.
+ Škarja Ivanko in Antona, obl.

Sreda, 5. oktober
Marija Favstina

7.00

+ Škarjatove iz Brinja in Straže
+ Košak Marjana

Četrtek, 6. oktober
Bruno

19.00

+ Škrjanc Brunota, ob godu

Petek, 7. oktober
Rožnovenska Mati
Božja

19.00

+ Gričarjeve in Repšetove iz Dol. Jesenic

Sobota, 8. oktober
Pelagija

7.00

Teodor Angleški

19.00
////////

+ Banič Janeza, obl. in Berk Terezijo
+ Golobove

27. NEDELJA
MED LETOM
rožnovenska

Torek, 20. avgust

19.00

+ Rejc Ivana, 30 dan

2. oktober
Angeli varuhi

Mavridij

7.00
////////
18.00
19.00
////////

v dober namen
za zdravje Jožeta
+ Ramovš Matevža, ob godu
+ Strmole Marijo
+ Tratar Toneta in starše

Petek, 23. september
Pij

19.00
////////

+ Ramovš Blaža
+ Alojzija Petje, 7. dan

Sobota, 24. september
Anton Martin Slomšek
Rupert

7.00
////////
11.00

+ Furlan Jakoba
+ Odlazek Antona, obl.
poroka in poročna sv. maša Bunderšek Vilija
in Kukec Tadeje ter krst hčerke Lare
za župljane in dobrotnike
+ Zupanc Jožeta, ob roj. dnevu in obl.
+ Nahtigal Antona, obl.
+ Kovačič Franca, ob godu in roj. dnevu
+ Škarja Jožeta, obl. iz Škrljevega
krst Neže Gorenc iz Šentruperta 2/b

Ponedeljek, 19. avgust

Andrrej Kim in
korejski mučenci
Sreda, 21. avgust

Matej, apostol

Viher

Četrtek, 22. september

26. NEDELJA
MED LETOM
Slomškova

Cirnik

Cirnik

25. september
Sergij

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

Pone., 26. september
Kozma in Damjan

19.00
////////

+ Breznikar Justino, ob godu
+ Tratar Toneta iz Straže

Torek, 27. september
Vincencij

19.00

za zdravje

Sreda, 28. september
Venčeslav

7.00

Četrtek, 29. september
Mihael, Rafael, Rafael

Viher

////////

+ redovne sestre Bernardko in Gabrijelo ter
Mihata in Mihaelo Stopar iz Ravni, ob godu
za blagoslovb v družini Birsa

18.00
19.00

+ Ramovš Mihata ob godu.
+ Košak Rozalijo in Koščak Ivana, obl.

28. NEDELJA
MED LETOM

9. oktober
Abraham in Sara

Cirnik

Cirnik

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

RAZPORED ČIŠČENJA CERKVE
Brinje, 24. 9.
Dolenje in Gorenje Jesenice, 1. 10.
Draga in Hom, 8. 10.

+ mamo Anžiček Marijo in Ruperta Okoren
za župljane in dobrotnike
+ Kosem Markota
+ Obaha Markota
+ Gričar Jožico
+ družino Pivec iz Hrastnega in Prelesja
+ Uhan Markota ter starše Angelo in
Viktorja
dekanijsko srečanje birmanev na Zaplazu

Hrastno in Viher, 15. 19.
Prelesje in Rožna dolina, 22. 10.
Ravne in Kostanjevica, 29. 10.

BRALCI BOŽJE BESEDE
1. berilo
nedelja, 25. september ob 7.00 Jože Ramovš
ob 10.30 Anica Bačar
nedelja, 2. oktober
ob 7.00 Mira Gruden
ob 10.30 Anita Kostanjevec
nedelja, 9. oktober
ob 7.00 Teja Podlogar
ob 10.30 Barbara Škarja

2. berilo
Sara Krnc
Tanja Pavlin
Alma Lamovšek
Helena Krnc
Damjana Lamovšek
Alenka Ahlin

ODPOSLANE MAŠE
10x Kalčič Peter, 10x Strmole Marija, 6x Suša Jože, 4x Markelc Gabrijela, 3x Odlazek
Anton, 1x Kalčič Peter

NAPOVEDNIK IN OBVESTILA
- Danes bo pri drugi maši sodelovala zakonska skupina. Zakonska skupina se
srečuje vsako tretjo soboto v mesecu. Ob začetku pastoralnega leta bodo prosili
za Božji blagoslov, ob tem pa vabijo tudi nove pare v svojo skupino ali pa, da bi
se organizirala nova zakonska skupina.
- Urnik verouka je na oglasni deski. Sprememba je samo z četrti razred, ki ima
sedaj verouk ob ponedeljkih ob 13.00.
- V sredo, 21. 9. ob 19.00, srečanje za starše birmancev.
- V četrtek, 22. 9. po večerni sv. maši, molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne
poklice. Po molitvi blagoslov z Najsvetejšim.
- V petek, 23. 9. ob 20.00, začenjamo redna mladinska srečanja, ki bodo potekala
približno eno uro. Mladinska nrečanja bomo združevali tudi z animatorskimi
srečanji.
- V soboto, 24. 9. ob 11.00, poroka in poročna sv. maša Bunderšek Vilija in Kukec
Tadeje ter krst hčerke Lare iz Svinjskega 23.
- V soboto, 24. 9. ob 15.00 prvo čips srečanje za ministrante. V svoje vrste vabijo nove
člane, ki bodo ob koncu leta naredili ministrantske obljube.
- V nedeljo, 25. 9. po drugi maši, krst Ive Habič iz Slovenske vasi 16.
- V ponedeljek, 26. 9. ob 17.00, redni verouk za prvi in drugi razred.
- V sredo, 28. 9. ob 19.00, srečanje biblične skupine.
- V ponedeljek, 3. 10. ob 17.00, bodo svetopisemske urice za otroke od 3 do 5 let.
- V sredo, 5. 10. ob 18.00 srečanje članov ŽPS.
- V četrtek, 7. in petek, 8. oktobra, bom obiskal bolne in ostarele po domovh.
- V cerkvi trenutno potekajo malarska dela.
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TRPLJENJE V ZAKONU
Trpljenje je del življenja in bo neizogibno prišlo tudi v vajino zakonsko življenje. Način
trpljenja se lahko zelo razlikuje; lahko vaju loči ali pa poveže.
Nihče pri zdravi pameti ne bi izbral trpljenja kot načina, da bi se bolj zbližal z zakoncem.
Trpljenju se hočemo izogniti za vsako ceno. Ko se zgodi, se nekateri raje delajo močne in
se pretvarjajo, da je vse v redu. Trpljenje je lahko izkušnja povezovanja ali odtujevanja.
Vendar ni treba, da se par sooča s trpljenjem sam. Ni vama treba bežati pred bolečino
ali se vama pretvarjati, da je ni. Ker sta par in sta sklenila zavezo z Bogom, lahko delita ta
bremena drug z drugim in z Jezusom, ki je z vama v vsaki stiski. Jezus Kristus, ki je voljno
sprejel največje trpljenje, daje moč in ozdravljenje tistim, ki ga prosijo. Priznati, da nekdo
trpi, zahteva ranljivost, odkritosrčnost in ponižnost. Mnogi mislijo, da biti močan pomeni
zanikati bolečino ali žalost, ki jo povzročijo izguba ali nesrečne okoliščine v življenju.
Mož, ki je bi poročen štirideset let, mi je povedal, da se o novici, da ima raka, ni želel
pogovoriti s svojo ženo, ker ni hotel, da bi jo skrbelo. Po mesecih jeze in depresije je
sprejel pomoč prijatelja, ki je prebolel zdravljenje raka. Ta prijatelj ga je naučil, kako naj
svoji ženi prizna svojo ranljivost in ji opiše svoje strahove. Namesto da bi se žena odzvala
zaskrbljeno in prestrašeno, mu je ponudila podporo, ga opogumila in končno je bil
pripravljen sprejeti njen dar. Priznal je, da si v vseh letih zakonske zveze z ženo nista bila
nikoli tako blizu, tako povezana v soočenju s težavami.
Trpljenje je izziv in izzivi, s katerimi se soočamo v zakonu, so priložnosti. Ko gredo
stvari narobe, pogosto tožimo: »Zakaj mi Bog to dela?« Če je zakon poklicanost, klic od
Boga, se lahko namesto tega vprašamo: »Kaj Bog želi od mene?« Bog je navzoč v vseh
trenutkih vajinega zakona, vključno s tistimi, ki so težki. Bog je vedno v stiku z vama, vabi
vaju, da ga bolje spoznata in si z njim bolj popolno delita njegovo Božje življenje. Tako v
težkih kot tudi v dobrih časih je ključno vprašanje: kaj Bog želi – kakšen naj bom v tej
situaciji?
S tem ko delita svojetrpljenje drug z drugim in priznavata svoje odvisnosti od Boga,
postajata vedno bolj eno. Vajino skupno življenje postaja močnejše.
(M. J. Pedersen)

