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OB ZAČETKU VEROUKA
Na začetku veroučnega leta
vas lepo pozdravljam in želim lep začetek šolskega in veroučnega leta. Na vas se obračam kot vaš
župnik in prvi
izmed katehetov naše župnije. Izraziti vam želim
svojo pripravljenost in pripravljenost vseh katehistinj naše župnije, da bi skupaj
z vami pomagali
vašim otrokom korak za korakom
zrasti v poštene
ljudi, zavzete kristjane in odgovorne državljane.
Tudi letos ne bomo mogli izvesti zaželenega programa, če ne bomo upoštevali osnovnih pravil: točnosti, poštenosti
in resnicoljubnosti. Zato vas prosim, da poskrbite za točnost
prihajanja k veroučnim uram,
redno udeležbo
pri nedeljski sveti maši, pošteno
izpolnjevanje
domačih nalog ter resnicoljubno navajanje vzrokov za izostanke.
Kot župnik in voditelj katehistov naše župnije vam zagotavljam, da se bomo
vsi skupaj potrudili za pošteno izpolnjevanje svojih dolžnosti. Vesel bom
vaše pripravljenosti za sodelovanje. Vsak od sodelavcev v župnijski katehezi vam
bo z veseljem odgovoril na vprašanja, povezana s potekom verouka, veseli pa
bomo tudi vaše udeležbe na srečanjih za starše, ki jih bomo sproti objavljali in
pripravljali v okviru katehetske dejavnosti.
Naj obisk verouka ne bo osredotočen samo na prejem zakramentov (sv.
obhajilo in sv. birmo), temveč naj bodo veroučna leta obdobje in priložnost
za oseben razvoj in učenje, kako prisluhniti Bogu.
V svojih vsakdanjih molitvah tudi vašo družino priporočam Božji ljubezni in
priprošnji Matere Marije.
župnik Jernej Marenk
in katehistinje s. Pia Marc, ga. Anica Žagar in ga. Tanja Becele

SREČANJE BOLNIH, OSTARELIH,
OSAMLJENIH IN INVALIDNIH
Tudi v letošnjem avgustu je Župnijska
Karitas organizirala srečanje za bolne in
ostarele, osamljene in invalidne, ki se ne
morejo redno udeležiti svete maše. Sončno
nedeljsko popoldne je pripomoglo, da se je
srečanja udeležilo veliko ljudi.
V uvodu v bogoslužje je predstavnica
Župnijske Karitas v pozdravni besedi dejala, da so bolni, ostareli in invalidni s svojim
pričevanjem in predanostjo molitvi velik
dar za farno občestvo, ter se jim zahvalila za vse molitve. Bogoslužje je, ob somaševanju domačega župnika, vodil prelat Jože Lap. V nagovoru je prisotne opogumil z izbranimi besedami, da je treba težave sprejeti in jih osmisliti; osamljenost
pa pregnati z druženjem. Ob povabilu na prejem zakramenta bolniškega maziljenja je g. Lap poudaril njegov pomen. Bolniško maziljenje namreč ni znak bližajoče se smrti, ampak daje človeku tolažbo in moč v preizkušnjah ter mu okrepi
zaupanje in vero v Boga. Da človek prejme zakrament, mora biti pripravljen, si
ga želeti in se svobodno odločiti.
Po končanem bogoslužju in zahvali ge. Štefke Avguštin za darovano sveto
mašo se je srečanje nadaljevalo v prijetnem druženju na župnijskem dvorišču.
Za dobro voljo in veselo razpoloženje so poskrbeli ljudje sami in na njihovih
obrazih je sijalo zadovoljstvo. Udeleženci srečanja so se razšli z lepimi občutki
in izrečenimi besedami zahvale. »Zelo lepo srečanje ste nam pripravili in sveto
mašo, za nas bolne …,« so bile besede odhajajočih.
Ob tem dogodku se je zopet pokazalo, da so majhna dejanja pozornosti pomembnejša od materialnih dobrin. Doživeta sveta maša in izbrane ter prijazne
besede duhovnika so marsikomu polepšale ure osamljenosti.
Anica Žagar

BLAŽENI ALOJZIJ GROZDE MED NAMI
Lojze Grozde se je rodil 27. maja 1923 v Gorenjih Vodalah, župnija Tržišče. Ker je
bil nezakonski otrok, je bil v svojem otroštvu pogosto zapostavljen, saj ni smel živeti
skupaj s svojo materjo, temveč je odraščal pri svojem starem očetu in teti Ivanki.
Kljub tej zgodnji zaznamovanosti se je razvil v bistrega fanta in odličnega učenca.
Zato je bil sprejet na klasično gimnazijo v Ljubljani. Tam je bival v Marijanišču in
kmalu vstopil v Marijino kongregacijo ter postal aktiven član Katoliške akcije.
Med svojimi sovrstniki se je odlikoval kot marljiv dijak, nadarjen pesnik, predvsem pa je bil daleč naokoli poznan zaradi svojega doslednega in vzornega kr2

ščanskega življenja. Pot do svetosti mu ni bila mehko postlana. V mladostnih bojih s svojim značajem je tudi on
potreboval veliko moči, ki jo je prejemal pri vsakodnevnem obhajilu in v vztrajni molitvi in priprošnji Mariji.
V predvojnem in vojnem času so se politične razmere na slovenskem vztrajno zaostrovale. Z ene strani so
prebivalstvo stiskali okupatorji, z druge strani pa se je
med Slovenci čutila vedno večja napetost med dotedanjimi družbenopolitičnimi avtoritetami in komunistično
usmerjenim taborom.
Ko se je v božičnih počitnicah leta 1942 odpravil iz Ljubljane domov na Dolenjsko, da bi v krogu družine obhajal božične praznike, so
ga na Mirni na novo leto 1943 zajeli partizani. Pod krivo obtožbo so ga mučili
in ubili.
Lojze Grozde je tudi v tem trpljenju do konca ostal zvest temeljnim krščanskim idealom – odpuščanju in ljubezni do bližnjega (tudi sovražnika). V tej ljubezni do Kristusa in Cerkve je komaj dvajsetleten daroval svoje življenje. Njegovo mučeno truplo so v februarju 1943 našli otroci, ko so nabirali prve zvončke v
gozdu pod mirnskim gradom. Pokopali so ga na pokopališču v Šentrupertu. Že
takoj po smrti so se mu ljudje v molitvi priporočali kot mučencu za vero.
V septembru 1992 se je začel škofijski postopek za priznanje njegovega mučeništva. Za blaženega je bil razglašen 13. junija 2010, v času papeževanja papeža
Benedikta XVI. Od nedelje, 14. septembra 2014, bodo njegove relikvije tudi
v naši župnijski cerkvi v Vavti vasi. Lepo povabljeni k slovesni sveti maši ob
10h, ki jo bo daroval mag. Igor Luzar.

KOTIČEK ZA VEROUKARJE

Počitniški čas je za nami in spet sedamo v šolske in
veroučne klopi. To še ne pomeni, da zdaj ne bo več
priložnosti za razvedrilo in proste ter vesele trenutke.
Nikar ne razmišljaj tako! Le urnik bodo spet zapolnile še druge dejavnosti, ki so povezane s šolo.
Če smiselno razporediš čas za naloge, učenje, krožke in druge interesne dejavnosti, se lahko veseliš tudi
prostega časa. Zapolni ga s koristnimi in razvedrilnimi
dejavnostmi, ki naj temeljijo na druženju z domačimi
in prijatelji. Računalnik, televizija in pametni telefon
naj bodo postranska reč.
In še en prijazen nasvet: ne pozabi, da je lahko dobra ponudba za druženje tudi udeležba pri nedeljski sv. maši. Tam te ob Jezusu čakajo tudi tvoji
prijatelji.
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RAZRED
TERMIN
KATEHET
1.
ČETRTEK ob 16.45-17.30
s. Pia
2.
ČETRTEK ob 15.30-16.30
s. Pia
3.
ČETRTEK ob 14.15-15.15
s. Pia
4.
SREDA ob 13.15-14.00
kat. Anica Žagar
5.
PONEDELJEK ob 16.15-17.00
kat. Tanja Becele
6., 7. *
SREDA ob 7.10-8.00
g. župnik
I. skupina **
6., 7.
TOREK ob 14.00-14.45
g. župnik
II. skupina **
BIRMANCI
PETEK ob 7.15-8.00
g. župnik
I. skupina ***
BIRMANCI
g. župnik
II. skupina *** TOREK ob 14.45-15.30
* 6., 7. RAZRED – I. skupina: veroučna ura bo povezana s sveto mašo, pri kateri bo imel
duhovnik veroučno katehezo. Poudarek bo na obhajanju svete maše (evharistije).
DELAVNIŠKA MAŠA NE MORE BITI NADOMESTILO OBISKA NEDELJSKE SVETE
MAŠE!
** OTROCI 6. IN 7. RAZREDA NE BODO RAZDELJENI PO RAZREDIH. VSAK SI
IZBERE SKUPINO, KI MU USTREZA.
*** BIRMANCI NE BODO RAZDELJENI PO RAZREDIH. VSAK SI IZBERE SKUPINO
(TERMIN), KI MU USTREZA.

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH

STIČNA MLADIH 2014

TERMIN: Sobota, 20. september, 9.00 - 17.30
V soboto, 20. septembra 2014, se bo v Stični dogajala Stična mladih, srečanje
vseslovenske verne mladine. Vabljeni, da obiščete spletno stran Stične mladih:
www.sticna.net, kjer boste našli podrobnejše informacije.
GESLO LETOŠNJE STIČNE: »Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško
kraljestvo.« (Mt 5,3)
Festival Stična mladih je dobil ime po kraju, kjer se odvija. Na njem se vsako leto
zbere med 5.000 in 8.000 mladih in je vsako leto prav posebno doživetje. Če se
nam pridružiš, boš na svoj način lahko izkusil skupnost, sprejetost in bližino Boga.
PREVOZ: Avtobusni prevoz v Stično bo organiziran iz Vavte vasi. ODHOD
AVTOBUSA S POSTAJALIŠČA v Vavti vasi je ob 7.30.
CENA: 10 EUR (5 evrov za avtobus, 5 evrov za vstopnino)
PRIJAVI SE: Prostor si rezerviraj na avtobusu! Prijava je obvezna. Prijaviš se
lahko tudi na telefon: 041 650 620 (župnik Jernej). Zadnji dan za prijavo je sreda, 17. september.
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SPODBUDA ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
Živa ljubezen

S telesoma sta si blizu v veselju in prijateljstvu in se lahko najbolj ponotranjeno
srečujeta. Brez telesa človek ne obstaja. Dobro je, da smo spolnost potegnili iz
temin skrivnosti. Spolnost je globoka človeška danost, dar izjemne vrednosti za
zdrav človeški razvoj. Spolnost je čudna sila. Potlačena ali zlorabljena vodi k nemiru, moram in strahu.
Spolnost ni cilj sama na sebi in sama iz sebe ne ponuja varnosti. Zdrava človeška
spolnost je smiselna in z veseljem napolnjena samo v ozračju resnične ljubezni, kjer
roke niso grabežljive, marveč znamenje nežnosti, in kjer telo ostaja poduhovljeno.
Spolni odnos ni temelj za ljubezen, a ljubezen je temelj za spolni odnos.
V zdravem, srečnem sobivanju gre za veliko več kot za telesno združitev. Mnogo
propadlih zakonov kaže, da zgolj telesna združitev nima obstoja. Smisel ima in
praznik postane le, če v njej raste duševna in duhovna edinost.
Kaj imaš od lepega telesa, od čednega obraza in od nežne kože, če v vsem tem
ne najdeš več srca. Če ne mislita na to, da bi se drug drugemu približala z duhom
in dušo, telesno kmalu izgubi svojo privlačno moč. Telesi se ne zanimata več drugo
za drugo.
Phil Bosmans, Za srečo v dvoje

JESEN ŽIVLJENJA
TI SI ANGEL V MOJI SAMOTI …

Ko čutim tvojo bližino, lahko vzdržim svojo samoto. Tedaj zaslutim, da je v
samoti tudi nekaj dobrega.
Ko v mojo samoto stopaš ti, doživljam, da nisem ostal sam, pač pa sem eno
z vsem, z Bogom, s samim seboj, s stvarstvom in z vsemi ljudmi. V tvoji bližini
morem vzdržati svojo samoto.
Občutek samote je boleč: ko se čutim zapuščenega, ko mislim, da me nihče
nima rad, da nikomur ni mar zame, da za ljudi nisem pomemben in da me zato
puščajo samega.
Ti si angel ljubezni, ki vstopa v mojo samoto. Kot angela ljubezni sem te smel
občutiti že v ljudeh, ki so prodrli v mojo samoto in mi pokazali, da me imajo
radi. V zavesti, da sem ljubljen, sem mogel svojo samoto bolje prenašati. Vedel
sem namreč, da nisem čisto sam.
Ti, kot angel ljubezni, ostajaš pri meni tudi takrat, ko imam občutek, da me
ljudje, ki so mi pri srcu, ne ljubijo tako kot jaz njih, ali da se na mojo ljubezen ne
odzovejo. Pokažeš mi, da je v meni ljubezen, ki je neodvisna od človeške ljubezni.
V globini moje duše je izvir ljubezni, ki ne presahne, ker ima delež Božje ljubezni,
ki je neskončna. … in ti me pripelješ v stik s to ljubeznijo.
Anselm Grün
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
8. september – MARIJINO ROJSTVO:

Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo tako: Ko je bila njegova mati Marija zaročena z Jožefom, je bila, preden sta prišla skupaj, noseča od Svetega Duha. Vse
to pa se je zgodilo, da se je spolnilo, kar je bil Gospod napovedal po preroku,
ki pravi: »Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki se bo imenoval Emanuel, kar
pomeni: Bog z nami.« (Mt 1,18.22–23)

14. september – 24. NEDELJA MED LETOM:

Tedaj je k njemu stopil Peter in mu rekel: »Gospod, če moj brat greši zoper
mene, kolikokrat naj mu odpustim? Do sedemkrat?« Jezus mu pravi: »Ne rečem
ti: do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat. (Mt 20,21–22)

21. september – 25. NEDELJA MED LETOM:

»Ali ne smem s svojim storiti, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem
jaz dober?« Tako bodo poslednji prvi in prvi poslednji. (Mt 20,15–16)

28. september – SLOMŠKOVA NEDELJA:

Jezus jim reče: »Resnično, povem vam, da pojdejo v Božje kraljestvo cestninarji in vlačuge prej kot vi. Kajti Janez vas je učil pot pravičnosti, in mu niste verjeli,
cestninarji in vlačuge pa so mu verjeli; vi pa ste to videli in se tudi potlej niste
pokesali, da bi mu verjeli. (Mt 21,32–33)

5. oktober – ROŽNOVENSKA NEDELJA:

Jezus jim reče: »Ali niste nikoli brali v pismu: ‚Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je
postal vogelni kamen; Gospod je to naredil in je čudovito v naših očeh.‘ Zatorej
vam pravim, da se vam bo Božje kraljestvo vzelo in dalo ljudstvu, ki bo dajalo
njegove sadove. (Mt 21, 42–43)

PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA
Če otrok živi

Če otrok živi v sovraštvu, se bo naučil prepirati in vojskovati.
Če otroka stalno grajamo, se bo naučil obsojati.
Če otrok živi v strahu, bo postal boječ.
Če smo do otroka preveč usmiljeni, se bo začel smiliti samemu sebi.
Če otrok živi v ljubosumnosti, se bo v njem naselil občutek krivde.
Če otroka spodbujamo, bo postal zaupljiv.
Če otrok živi v potrpežljivem okolju, se bo naučil biti vztrajen in potrpežljiv.
Če otroka hvalimo, se bo naučil biti prizadeven.
Če otroka sprejemamo, se bo naučil ljubiti sebe.
Če otroku damo priznanje, se bo naučil stremeti za ciljem.
Če otrok živi v prijaznosti, se bo naučil, kaj je prav.

6

Če otrok živi v ozračju poštenosti, se bo naučil, kaj je resnica.
Če otrok živi v varnosti, se bo naučil verovati vase in v ljudi okrog sebe.
Če otrok živi v prijateljstvu, se bo naučil, da je dobro živeti na tem svetu.
Vir: Zgodbe s semeni upanja, Božo Rustja; pripravil: mb

»Sv. krst so prejeli …
Sv. zakon sta sklenila …
Odšli so …«
24. AVGUSTA JE BILA KRŠČENA:
STELLA POČERVINA, Jurka vas 12. Stella se je 25. novembra 2013
rodila očetu Romanu in mami Mojci.

Novokrščenko naj v življenju spremlja
Bog s svojim blagoslovom.

SVETI ZAKON STA SKLENILA:
ŽENIN: KLEMEN ROVAN iz župnije Radeče in
NEVESTA: BARBARA VOVK iz župnije Vavta vas.
SVETI ZAKON STA SKLENILA:
ŽENIN: MATJAŽ CVELBAR iz župnije Šentjernej in
NEVESTA: SIMONA TAVČAR iz župnije Vavta vas.

Zaupno prosimo Boga, naj blagoslovi novoporočence.
Združil jih je v zakramentu svetega zakona,
naj jih tudi dobrotno podpira s svojo pomočjo.
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
+ MARIJO KREN, Drganja sela 11:
		
rodila se je 11. 2. 1922 v Velikem Lipju pri Žužemberku
		
umrla je 29. 8. 2014

Našim pokojnim naj Bog da večni mir in pokoj
in večna Luč naj jim sveti.
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MISEL ZA LEPŠI DAN

Dobro se zavedamo, da cerkev za nas ni kraj, kjer bi se zbirali samo nedolžni in
popolni ljudje. Sicer bi ostala prazna. (Lojze Bratina)
Izbrati Kristusa pomeni vedno hoditi samo po eni poti, ne pa po dveh hkrati.
Tisti, ki bi istočasno radi hodili za Kristusom in za seboj, končajo v zasledovanju
lastne sence. (brat Roger Schütz)
Nihče ne bo ostal na tem svetu. Tistih nekaj dni, ko tu prebivamo, delajmo dobro, ljubimo in si pomagajmo! (sv. Leopold Madnić)
O ta naš »jutri«, ki še ni v naših rokah, in ta naš »danes«, ki ga ne znamo živeti
in uporabiti! (Vital Vider)
Vsak Marijin praznik je dan, ko spet obnavljam svoj odnos do nje, ki je tudi meni
Mati. (Franc Sodja)
Kaj pomaga, če je glava prebrisana, srce pa hudobno in robato. Branje in pisanje
je le lupina, jedro pa krščanska omika in žlahtno srce. (bl. Anton Martin Slomšek)
Čeprav zadeve ne potekajo tako, kot smo predvidevali in mislili, nikar ne dvomimo, da jih bo Božja previdnost uredila tako, kot je najbolje za nas. (sv. Vincencij
Pavelski)
Otrok, ki ga mati nosi v naročju, ne pomeni bremena, marveč navdušujočo
moč. Blagor učencem, če je učitelj s srcem pri stvari, saj se bo trudil, da jih bo navdušil za predmet, ki ga poučuje, in jim kot vzgojitelj tudi pomagal pri vsestranskem
razvoju osebnosti. (Vinko Škafar)
Človeka dela privlačnega to, da je ljubeč, zavzet za druge, da razpoznava potrebe drugih in se nanje odziva. (John Powell)

ZA DOBRO VOLJO
MATI IN TRIJE SINOVI – Mati je imela tri sinove. Vsi trije so odšli v širni svet
s trebuhom za kruhom in tam uspeli. Za osemdeset let življenja so svoji materi
poslali dragocena darila.
Prvi si je rekel: »Mama živi v stari hiši. Zgradim ji novo, lepo hišo na ključ.«
Drugi si je mislil: »Mami pošljem nov mercedes in osebnega šoferja, da bo
lahko potovala.«
Tretji se je odločil: »Naša mama je tako rada prebirala Sveto pismo. S starostjo je postala slabovidna. Zato ji pošljem papagaja, ki zna na pamet zrecitirati
kompletno Biblijo. To bo vredno darilo za dobro mamo. Dvanajst let so nune v
samostanu učile papagaja Biblijo.«
Ni minilo dolgo, ko je mama razposlala tri pisma zahvale svojim sinovom.
»Jože,« je pisala prvemu, »hiša, ki si jo napravil zame, je prevelika. Živim praktično v eni sami sobi, čistiti pa moram celo hišo.«
»Janez,« je pisala drugemu sinu, »prestara sem za potovanja. Večino časa presedim v hiši, zato redko uporabljam mercedes. Pa šofer nikoli ne gre k maši.«
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»Moj najdražji Franci,« je pisala tretjemu sinu, »ti imaš dober občutek za svoje bližnje. Točno veš, kaj ima tvoja mama rada. Piščanec je bil zares slasten.«
DUHOVNIKOVE ROKE – Župnik pri verouku vpraša otroke: »Zakaj duhovnik pri
maši večkrat razpre roke?« – Nika kot iz topa: »Da ne izgubi ravnotežja!«
ZOBNA KREMA – Mala Nika pride vsa nasmejana k mami: »Ali veš, koliko zobne
kreme je v veliki tubi?« – »Ne, niti sanja se mi ne.« – »Od banje v kopalnici do prvega
nadstropja!«
OPRAVLJENA NALOGA – Mali Tinček mora za kazen sto-krat napisati: »Učitelju
ne smem reči ti.« Stavek napiše dvestokrat. »Zakaj pa to?« ga vpraša učitelj. – »Ja zato,
ker sem ti hotel narediti veselje.«
STARŠI – Ema piše spis o starših: »Ko dobimo starše, so večinoma že tako stari, da
težko spremenimo njihove navade.«
ČUDOVITI GUMBI – »Kako čudovite gumbe imate na svojem kostimu,« pravi
obiskovalka gospodinji v župnišču. »Moj mož je nekoč imel na svojem suknjiču prav
take.« – »Ja, veste pri izbiri gumbov se nisem kaj posebej trudila. Jemljem jih kar
iz nedeljske pušice,« odgovori gospodinja.

SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA

IMENA DAROVALCEV: Potok, 2. in 3. skupina; skupina Prapreče in Mraševo;
Vavta vas, 3. in 4. skupina; Rumanja vas 1. in 2. skupina; Slavko Struna; Marija
Bukovec; Šiška, JV; Krašovec, PRA.
DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Martina Krštinc; Gačnikova, STR; Selakovič,
STR; Pavlin, HRU.
OB SMRTI MARIJE KREN so namesto cvetja na grob darovali za svete
maše: Ivanka Kren z družino, Mačkovec; soseda Marica in Alojz; Potočarjevi iz
Lašč; družina Potočar, Dvor; družina Dragan, Soteska; Ivan Potočar, Veliko Lipje.

BOG POVRNI VSEM!
S SKUPNIMI MOČMI ZA SKUPNO PRIHODNOST!

OBVESTILA
ZAHVALA ZA IZKAZANO POMOČ

V dejavnost Karitas spada tudi srečanje bolnih, ostarelih, osamljenih in invalidnih in tako srečanje je bilo v avgustu organizirano tudi v naši župniji. Ob tem
dogodku se Župnijska karitas iskreno zahvaljuje vsem dobrim gospodinjam za
okusno pecivo, ki so ga pripravile. Zahvala velja domačemu gasilskemu društvu
za pomoč in cerkvenim pevcem, ki so s pesmijo polepšali bogoslužje.

ZAHVALA ANIMATORJEV ORATORIJA:

- Posebno zahvalo animatorji oratorija izrekamo družini Bukovec iz Vavte vasi.
V avgustu so nam omogočili brezplačno bivanje v njihovi hiši na Krku. Treba je
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dodati, da smo zelo uživali in imeli sončno vreme. Hvala in Pineziči so zakon!
- Za dragoceno pomoč pri izvedbi oratorija se želimo zahvaliti tudi Rafting klubu Gimpex Straža. Njihovo sodelovanje oratorij močno obogati. Hvala, fantje!

KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA V NOVEM MESTU

Informativna dneva in vpis: v ponedeljek, 29. in v torek, 30. 9. ob 16.00
Smrečnikova 60, Novo mesto Zavod Friderika I. Baraga (1. nadstropje)
Predavanja se začnejo v četrtek, 2. 10. 2014. Potekala bodo tedensko, ob
četrtkih od 16.00 do 19.15.
Predavanja so odprtega tipa in jih lahko brez obveznosti obiskujete v celoti
ali samo izbirno glede na zanimanje za posamezne predmete.
Kdor se odloči za vpis, naj s seboj prinese zadnje veljavno šolsko spričevalo, rojstni ali krstni list ter dve fotografiji. Ob vpisu dobite indeks in pravico opravljati
izpite. Izpiti sledijo zaključku predavanj iz posameznega predmeta.
Dodatne informacije daje voditeljica KPŠ: s. Brigita Zelič, Smrečnikova 60,
NM, e-mail: brigita.zelic@ognjisce.si; tel. 07 38 44 421; GSM 041 821 029

MOLITVENA SKUPINA PRENOVE V DUHU se k molitvi zbira vsak
prvi in tretji ponedeljek v mesecu.

SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE

Svetopisemska skupina se sreča v ponedeljek, 29. septembra, po sveti maši.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja ŽPS bo v četrtek, 11. septembra, po sveti maši.

SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
Seja ŽGK bo v ponedeljek, 6. oktobra, po sveti maši.

VSESLOVENSKO SREČANJE MLADIH V STIČNI

KDAJ? Sobota, 20. september.
Če vas vprašam:»Kaj je za vas veselje?«, a mi lahko v odgovor ponudite kaj
bolj močnega kot stereotipne odgovore: »Da se imaš fajn, da si dobre volje, da
imaš pr’jatle, da lahko počneš, kar te veseli …«
Pridite v Stično in na svoje oči se bomo vsi prepričali, da je pravo veselje v Jezusu! Še zlasti takrat, ko sami sebe prepričujemo, da nimamo nobenega razloga
za veselje. Pridite, poglejte in se prepričajte! Bomo skupaj veseli.
Iz Vavte vasi bo avtobus odpeljal ob 7.30. Prijave so obvezne! Prijavite se pri
župniku Jerneju na telefon: 041 650 620. Cena znaša 10 evrov, in sicer za stroške
prevoza in prispevek za vstopnino.

PRIPRAVA NA PREJEM ZAKRAMENTOV ZA ODRASLE

V mesecu oktobru bodo v Novem mestu, v frančiškanskem samostanu, začeli
pripravo na prejem krsta, birme in obhajila za odrasle. Pripravo vodi p. Marko
Novak. Več informacij lahko dobite v župnišču.
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SVETE MAŠE
PON. – 8. 9.
TOR. – 9. 9.
SRE. – 10. 9.
ČET. – 11. 9.
PET. – 12. 9.
SOB. – 13. 9.
NED. – 14. 9.
PON. – 15. 9.
TOR. – 16. 9.
SRE. – 17. 9.
ČET. – 18. 9.
PET. – 19. 9.
SOB. – 20. 9.
NED. – 21. 9.
PON. – 22. 9.
TOR. – 23. 9.
SRE. – 24. 9.
ČET. – 25. 9.
PET. – 26. 9.
SOB. – 27. 9.
NED. – 28. 9.
PON. – 29. 9.
TOR. – 30. 9.
SRE. – 1. 10.
ČET. – 2. 10.
PET. – 3. 10.
SOB. – 4. 10.
NED. – 5. 10.

MARIJINO
ROJSTVO
Peter, red
Nikolaj, spok
Helga, spok
Marijino ime
Janez Zlatousti

19.00 + Milena Zafran in Jože Fink

19.00 + Franc Lemovec, obl
7.30 + Ana Fink
19.00 + Ivan Golob
19.00 + Alojzij Zupančič, obl.
18.00 S + Franc Darovec
19.00 DS + za žive in umrle župljane
7.00 + Jože in Roman Kavšček, obl.
POVIŠANJE
SV. KRIŽA
10.00 + Klara Čutura in Sergej Vurušič, obl.
ŽALOSTNA MB
19.00 + Franc Šetina in Anica Vodenik, obl.
Kornelij, pp
19.00 + Franc Plut, obl.
Robert, šk
7.30 + Ana Fink
Jožef, duh
19.00 + Jožefa Počervina
Januarij, šk
19.00 + starši Kren in Zalka Vovčko, obl.
Andrej, muč
18.00 S + starši in stari starši Kregar, obl.
19.00 DS + Ivan Pugelj, obl.
19.00 DS za žive in umrle župljane
25. MED LETOM
7.00 + Helena Spraizer, obl.
Matej, ap
10.00 + Bojan Pirc
Mavricij, muč
19.00 + Franc Lah, obl.
Pij, duh
19.00 + MOLITEV ROŽNEGA VENCA
ANTON MARTIN 19.00 + Milena Krašovec
Sergij, men
19.00 + Antonija Zupančič, POT, obl.
Kozma in Damijan 19.00 + Ivan in Marija Rozman, obl.
Vincencij, red
18.00 S za srečen zakon Čutura
18.00 S za žive in umrle župljane
19.00 DS + Dore in Pepca Kren
SLOMŠKOVA
7.00 + Marija Picelj, obl.
Venčeslav, muč
10.00 + Marija in Stanislav Nose, JV, obl.
nadangeli
18.00 + Jože in Stanka Pečjak, obl.
Hieronim, duh
18.00 + Jože Papež
Terezija DJ
7.30 + Andreja Ucman
Angeli varuhi
18.00 za duhovniške in redovniške poklice
Gerard, op
18.00 v spravo za bogokletje
Frančišek Asiški
17.00 S NI MAŠE
18.00 DS + Marija Kren, 30. dan
27. MED LETOM
7.00 za žive in umrle župljane
Marija Favstina
10.00 + Jože Kestnar
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MOLITEV ZA KANONIZACIJO
BL. ALOJZIJA GROZDETA:
Nebeški Oče, v blaženem Alojziju Grozdetu
si nam razodel zgled ljubezni do Kristusa in
doslednega življenja po evangeljskih načelih,
za katere je v moči evharistije živel in deloval
vse do svojega pogumnega pričevanja v smrti.
Njegova kri naj bo resnično seme za našo zvestobo,
edinost, odpuščanje in spravo.
Nebeški Oče, na priprošnjo blaženega Alojzija Grozdeta
mi podeli milost, za katero Te prosim …
(tiho izrečem prošnjo).
Oče naš ..., Zdrava Marija ..., Slava Očetu ...


CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 13. september:
Rumanja vas, 5. skupina
SOBOTA, 20. september:
Straža, 1. skupina
SOBOTA, 27. september:
Straža, 2. skupina
SOBOTA, 4. oktober:
Straža, 3. skupina

BRALCI BERIL:
NEDELJA, 14. september:
Simona Tavčar
Zdenka Petruna
NEDELJA, 21. september:
Eva Petruna
Marija Šenica
NEDELJA, 28. september:
Miha Tavčar
Teja Košmerl
NEDELJA, 5. oktober:
Ana Šenica
Mateja Davidovič

