2. 10. 2022

št. 10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spoštovani farani!
Iskrena hvala vsem, ki ste pomagali, da smo v preteklem mesecu s polno paro
lahko začeli to pastoralno in veroučno leto. Hvala staršem, ki omogočate
otrokom obiskovanje veroučne šole. Molivci za župnijo ste odgovorno podprli
delo za rast Božjega kraljestva med nami. Župnijska Karitas je organizirala
srečanje starejših faranov, ki so prejeli tudi zakrament bolniškega maziljenja.
Mladi so se udeležili srečanja v Stični. S svojim delom je začel ŽPS.
Blagoslovili smo veroučence in njihove šolske ter veroučne pripomočke. In še
umestitev župnika se je zgodila, kar ste popestrili z izvrstno pogostitvijo po
slovesnosti. Vsem za vse Bog povrni - z njegovimi darovi.
Ob pogledu na napovednik dogodkov opazite, da bo tudi ta mesec
bogat. Odgovorno si vzemimo nekaj
časa za molitev rožnega venca, kar bo
koristna duhovna naložba za posameznike, družine in naše cerkveno
občestvo. Če je Jezus potreboval
molitev - pogovor z Očetom, jo mi še
bolj. V župniji bomo po sv. mašah
molili desetko rožnega venca po
namenih, ki jih lahko napišete na list in oddaste v nabiralnik za darove.
Poleg rednega sestanka župnijskih skupin bo na praznik evangelista Luke
prvo srečanje bralcev in bralk Božje besede pri mašah. Sprejmite to pobudo in si
18. oktobra zvečer rezervirajte čas za to zadevo.
V tem mesecu bomo pomislili na naše rajne, uredili njihove grobove, zanje
molili in darovali sv. maše. Mnogi se spomnite rajnih staršev in drugih svojcev
in ob obletnici njihovega odhoda v večnost naročite sv. mašo, katere se tudi
udeležite. To je najlepši in najboljši izraz hvaležnosti in prošnje za Božje
usmiljenje in nebeško srečo. Na praznik Vseh svetih popoldne bo sv. maša za
rajne in blagoslov grobov.
Na zahvalno nedeljo nas bo obiskal nadškof Stanislav Zore in blagoslovil
obnovitvena dela v cerkvi, ki je naša Božja hiša. To bo praznik hvaležnosti!
župnik Tone

BRANJE BERIL
Pri nedeljski jutranji maši za bralce poskrbi g. Franci Kramar. Spodaj je
razpored bralcev za nedelje in praznike za sv. mašo ob 10. uri. Prvi bere 1.
berilo in psalm, drugi pa 2. berilo in vrstico med alelujo. Bralci, ki na določen
termin ne bi mogli brati, ste naprošeni, da sami najdete zamenjavo. Naj bo z
oznanjevanjem Božje besede skladno tudi naše življenje.
NEDELJA 2. 10.
NEDELJA 9. 10.
NEDELJA 16. 10.
NEDELJA 23. 10.

Jakič Marija
Strajnar Matevž
Končan Majda
Senegačnik Jože
Pučnik Barbara
Strajnar Aleš
Padar Martina
Stražišar Janez

NEDELJA
30. 10.
VSI SVETI
1. 11.
NEDELJA 6. 11.

Jakič Francka
Pučnik Pavel
Strajnar Aleš
Strajnar Matevž

Kogoj Darko
Lakner Danijela

VEROUK
S šolskim letom so se začela tudi veroučna srečanja. K verouku lahko vpišete
otroke, četudi so kakšno leto zamudili. Urnik in Prijavnico najdete na spletni
strani, sicer pa se oglasite v župnišču. Hvala vsem za veroučno pomoč.
Občasno se starši dobimo na roditeljskem sestanku. Tako prvo skupno
srečanje staršev in veroučencev bo v četrtek 3. novembra ob 18.15 kot
priprava na zahvalno nedeljo.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
2. 10.

Vrh

9. 10.

Smrjene

16. 10

Smrjene

družina Gačnik,
Darinka Jamnik
družina Uršej
Marija Hejja,
Martina Filej,
Alenka Stražišar
Družina Majetič,
Družina Comino
Perme

23. 10.

Vrh

30. 10.

Smrjene

6. 11.
Zahvalna
nedelja

Smrjene

Družina Vesel,
Fani Pepić, Marica Novaković
Milka Levec,
Mira Žužek,
Milena Stražišar
Ivanka Krivec,
Urška Oven, Ana
Mehlin, Vesna
Garvas - Kastelic

SINODALNI UTRINKI:
Želimo si prisluhniti, se spoštovati, biti odprti za drugega, premagovati lastne
predsodke in se spoštljivo in iskreno približati drugemu.
Za dobro poslušanje sta potrebni ponižnost in empatija, pa tudi osvobojenost
predsodkov in sprejemanje mnenja drugače mislečega.
Poslušati znamo z ušesi, težko pa poslušamo in slišimo s srcem. Poslušanje je
oblika pomoči, posebno za starejše, osamljene ljudi.

SVETI KRST
Zakrament prerojenja iz vode in Svetega Duha sta prejela: Tristan Vodenik iz
Ljubljane in Jakob Podržaj iz Smrjen. Naj postaneta rodovitni mladiki na trti
Jezusa Kristusa.
MAŠNI DAR
Slovenski škofje so sklenili, da od 1. septembra 2022 dar za mašo znaša 23
EUR; za gregorijanske maše pa 750 EUR. Hvala vsem, ki radi darujete za svete
maše in spodbudite še tiste, ki že dolgo niso naročili maše za svoje rajne, da
imajo priložnost, saj je novembru še 17 prostih dni. To storijo lahko tudi po
telefonu ali mailu.
PRIPRAVA NA ZAHVALNO NEDELJO
Da bomo bolje pripravljeni in uglašeni na obisk našega nadškofa, vabimo, da do
tedaj prisluhnite njegovim kratkim nedeljskim nagovorom na Youtube kanalu:
https://youtu.be/xZK3bJmwZ18
in na Facebook profilu nadškofa:
https://www.facebook.com/watch/?v=769650640771275
Povabljeni, da posnetek delite na župnijskih straneh in drugih družbenih omrežjih.
RADIO OGNJIŠČE
Že več kot četrt stoletja opravlja veliko delo evangelizacije, obveščanja, duhovnega
in kulturnega osveščanja. Res vredno je biti na njihovi valovni dolžini. Vsako jutro
ob 5. uri z njim lahko začnemo molitev rožnega venca. Od njih smo prejeli nekaj
izvodov revije PRO, ki jo vzemite, se seznanite s programom in se po možnosti
priključite 'projevcem', to je dobrotnikom tega pomembnega krščanskega medija.

NAPOVEDNIK DOGODKOV
* 2. oktober: rožnovenska nedelja
* 3. oktober: molitvena ura za župnijo
* 6. oktober: srečanje skupine Župnijske Karitas
* 12. oktober: srečanje ŽPS
* 18. oktober: Luka, evangelist – srečanje bralcev Božje besede
* 23. oktober: misijonska nedelja
* 24. oktober: spominski dan Marije Pomočnice
* 1. november: Vsi sveti – molitev in blagoslov grobov
* 3. november: rod. sestanek in maša za družine veroučencev
* 4. november: maša in srečanje za mladino
* 5. november: maša in molitev ŽPS ter sodelavcev
* 6. november: zahvalna nedelja – blagoslov obnovitvenih del
Kontakt: župnik Tone Lipar, tel. 031 525 539 ali tone.lipar@salve.si

DAN
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob

DATUM
3. 10.
4. 10.
5. 10. Vrh
6. 10.
7. 10.
8. 10.

Ned

9. 10.

Pon
Tor

10. 10.
11. 10.
12. 10.

URA
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00

MAŠNI NAMEN
++ Virantovi iz Želimelj
++ Janez Kikelj, obl., starši in stari starši
+ Ivica (m) Novaković, obl.
+ Andrej Rigler SDB, obl.
+ Franc Golob, obl.
++ iz družin Virant in Lovšin
- živi in ++ župljani
+ Alojz, obl. in Ana Miklič
+ Andrej in Alojzija Virant
++ Slava in Jože Strajnar

Sre

Gradišče

19.00

++ župljani, sorodniki, prijatelji, znanci

Čet
Pet
Sob

13. 10.
14. 10.
15. 10.

Ned

16. 10.

Pon
Tor

+ Alojzij Kumše, obl.
+ Marija Rebolj (d. Kramarjevi)
++ Kranjec in Lobnig
- živi in ++ župljani
+ Ana, obl. in Anton Garvas
++ stari starši Lovšin
+ Franc Drobnič SDB (d.d. župljani)

19.00

+ Janez Kadunc (d. hči Breda)
- za zdravje

Čet
Pet
Sob

17. 10.
18. 10.
19. 10.
Smrjene
20. 10.
21. 10.
22. 10.

19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00

Ned

23. 10.

Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
Sob

24. 10.
25. 10.
26. 10.
27. 10.
28. 10.
29. 10.

Ned

30. 10.

Pon
Tor Vsi
sveti

31. 10.

Sre

2. 11.

Čet
Pet
Sob
Ned

3. 11.
4. 11.
5. 11.
6. 11.

19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
7.30
10.00
14.00
7.30
19.00
19.00
19.00
19.00
10.00

+ Marija Juha (d. Meglenovi, Mihov štradon)
- na čast sv. Janezu Pavlu II. za žive in + Vehovec
+ Marija Tancek, obl.
- živi in ++ župljani
- Bogu v zahvalo
+ Marija Starc (d. Jožefa in Jože Colarič)
+ Alojzij Kumše (d. Anica Anžič); - po namenu
+ Frančiška Štebljaj (d. vnukinja Katja z Gregorjem)
+ Janez Kramar (d. družina Rebolj)
- na čast sv. Simonu in Judu Tadeju za zdravje
++ župljani, sorodniki, prijatelji, znanci
++ iz družin Virant in Lovšin
- živi in ++ župljani
++ iz družin Tičar in Lipar
- živi in ++ župljani
+ Andreja Žužek
++ župljani, sorodniki, prijatelji, znanci
++ župljani, sorodniki, prijatelji, znanci
++ Kramarjevi, Jakopinovi in Hrenovi
+ Silvestra in Danijel Udovč
++ Ana in Stane Cimperman
+ Marija Rebolj (d. Kramarjevi)
- po namenu za družino Knez, - živi in ++ župljani

Sre

1. 11.

