14.9. ponedeljek
Poviš. sv. Križa
15.9. torek
Žalostna MB
16.9. sreda
Ljudmila
17.9. četrtek
Robert
18.9. petek
Irena
19.9. sobota
Januarij

19.00 +Frančiška Škrinjar (obl.) - Semič
19.00 ++drž. Plut (Vinji vrh 9) - Semič

19.00
19.00
18.00
19.00
18.00
19.00
19.00
19.00
6.30
8.00
19.00
20.9. 25. nav. ned. 8.00
svetniški kandidati 9.30
11.00
11.00
21.9. ponedeljek
19.00
Matej
19.00
22.9. torek
6.30
Mavricij
6.30
23.9. sreda
6.30
p. Pij
6.30
24.9. četrtek
18.00
A. M. Slomšek
19.00
25.9. petek
18.00
Sergij
19.00
26.9. sobota
8.00
Kozma in Damjan 19.00
27.9. 26. nav. ned. 8.00
slomškova
9.30
11.00

+Boštjan in Benjamin Šaver (obl.) - Semič
po namenu - Semič
+Rozalija Cesar (obl.) - Gorence
+Jože Zidanšek (obl.) - Semič
+Martin Simonič (Stranska vas) - Vinji vrh
+Ivanka in Anica Dolič - Semič
+Alojz in st. Šuštarič (obl.) Semič+Antonija Derganc (Gaber) - Semič
++st. Skala in Lovrin (obl.) - Semič
++drž. Skala, Bajuk, Lojzka - Krvavčji vrh
za sosesko (Novi Tabor) - Črmošnjice
+Katica Rauh (obl.) - Semič
za farane - Semič
po namenu - Semič
za birmance - Semič
+Julij Kambič - Semič
po namenu - Semič
za zdravje (G) - Semič
po namenu - Semič
po namenu - Semič
po namenu - Semič
++drž. Smrekar - Rožni Dol
+Frančiška, Ivan, Mici Plut (obl.)-Semič
+Jožef Mavsar (obl.) - Smuk
+Jože Škufca (obl.) - Semič
+Anton Golobič - Krvavčji vrh
za farane - Črmošnjice
++st. Lovrin - Semič
po namenu - Semič
Mariji v zahvalo - Semič
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Naš duhovni pomočnik gospod Lojze Rajk se predstavi
V naši župnijski družini se že od 1. avgusta 2020 dogaja, da
spredaj pri oltarju stoji duhovnik, ki sploh ni več mlad. Njegov
značaj pa tudi ne izdaja prave starosti, čeprav se je v maju začelo
njegovo 77. leto.
Lojze (Alojzij) Rajk sem bil rojen 19. maja 1944 v revni kmečki
družini v Bojanji vasi, župnija Radovica pri Metliki. Bilo je 14 otrok
– 8 fantov in 6 deklet – razen 3-letne sestrice Terezike - smo vsi
doživeli odraslost. Zdaj nas je živih še 8 (3 Avstralija, 1 Holandija,
4 Slovenija.) V osnovni šoli sem bil 4 leta na Radovici, 2 v Metliki,
2 na Rakovniku v Ljubljani, v gimnaziji pa 2 leti v Križevcih na
Hrvaškem, v Vipavi sem 1964 naredil maturo. Isto leto sem se
vpisal v bogoslovje v Ljubljani. 1969 sem septembra šel v JLA do
februarja 1971 (Bihać, Delnice - vojaški kuhar).
29. junija 1971 sem bil posvečen v duhovnika v ljubljanski stolnici. Moja duhovniška pot: 1971 – dve leti kaplan v Ribnici, 1973
eno leto v Šentjerneju, 1974 Moravče-Peče-Vrhpolje, 1976 –
nadomeščanje 5 mesecev v Preddvoru in 10 tednov pomoč v
Avstraliji. 1976 sem nastopil kot župnik v Starem trgu ob KolpiNemška Loka- Spodnji Log, kjer sem ostal 13 let. (Tu sem tudi
kmetoval in zavzeto obnavljal cerkve.) 1990 sem šel za 5 mesecev v duhovniško šolo v Loppiano pri Firencah. Po vrnitvi sem
bil imenovan za župnika v mladi župniji Jarše pri Domžalah, kjer
sem dokončal gradnjo novega župnijskega centra.
1996 sem se javil za izseljenskega duhovnika v Belgiji in na
Nizozemskem. Nekaj let sem skrbel za naše rojake tudi v Luksemburgu. (Tri leta sem bil so-župnik tudi za domačine Flamce
v 4 župnijah v Maasmechelenu.) V Bruslju sem tudi lastnoročno
obnavljal stavbe Slovenskega pastoralnega centra. Po 10 letih
sem bil poslan k slovenskim rojakom v Nemčijo v Essen - Kar
v petih škofijah (Essen, Aachen, Köln, Münster, Paderborn) so
bili razkropljeni moji “farani” v razdalji 250 km. Tu sem ostal 13
let do upokojitve pri dopolnjenih 75 letih. V času teh službovanj
sem uporabljal poleg slovenskega in hrvaškega še nemški,
flamski(=nizozemski), italijanski, angleški in francoski jezik.
Bog mi je dal nadarjenost za jezike, pa tudi za mnoga praktična
obrtniška dela. Za vse talente sem Bogu zelo hvaležen, pa tudi
za dobro voljo, ki mi jo je navrgel...
Dragi semiški farani! Z veseljem sem prišel med vas. Priporočam
se vam v molitev, da bi zdrav in veder služil Bogu in vam, dokler
mi bodo telesne in duševne moči dopuščale.
(Nekateri so me vprašali, kako naj me kličejo. Meni bo všeč, če
mi rečete kar Lojze ali gospod Lojze.) Moj telefon: 069 910 790,
E-Mail: alojzijr@gmail.com

OZNANILA - OBVESTILA - VABILA
Molitvena ura:
V ponedeljek, 7. septembra je prvi v mesecu. Uro pred mašo v Semiču bo molitvena ura za nove duhovne
in redovne poklice. Nato bo maša v prav ta namen. Vabljeni.
Spoved pred sv. birmo:
V ponedeljek, 7. septembra sevsi letošnji birmanci zberemo pri večerni sveti maši. Po maši bo sveta
spoved pred prejemom zakramenta svete birme. Lepo vabljeni tudi starši, ki prav tako lahko prejmete
sveto spoved.
Birmanska devetdnevnica, srečanje s škofom:
Birmanska devetdnevnica, ki je obvezna za vse birmance, bo vsak večer ob 19.00 od četrtka, 10. do
petka, 18. septembra. Vsak dan po maši bo še kratka priprava in vaje za samo slovesnost, ki bo v nedeljo,
20. septembra ob 11.00. Srečanje birmancev z birmovalcem bo zadnji dan devetdnevnice, v petek, 18.
septembra ob 18.00. Na srečanje ste lapo vabljeni tudi starši in botri.
Krščevanje otrok:
Redno krščevanje otrok bo v nedeljo, 27. septembra ali kakšen drug dan. Priprava za starše in botre bo v
četrtek, 24. septembra ob 19.30 v župnišču. Če bo številčnejša udeležba se bomo zbrali v taborski hiši ali v
cerkvi. S seboj prinesite rojstni list otroka, družinsko knjižico ter botrska potrdila, če boter ni iz naše župnije.
Začetek veroučnega in pastoralnega leta:
Oblika novega veroučnega leta je zaradi novega koronavirusa nekoliko negotova. Vpis k verouku bo po
ustaljenem urniku, način kateheze pa bomo prilagodili tudi šolskemu pouku. Zato si bomo pri vpisu izmenjali
telefonske številke in elektronske naslove, da bomo lažje komunicirali skozi leto ob morebitnih zaostrenih
razmerah.
Z rednimi veroučnimi srečanji začenjamo v ponedeljek, 14. septembra. Vpis za vse otroke bo v ponedeljek,
7. septembra od 7.30-12.00 in popoldne od 14.00 do 17.00 in v torek, 8. septembra od 10.00 do 12.00 in
popoldne od 14.00 do 16.00 v župnišču. Takrat boste lahko tudi kupili zvezke, knjige in poravnali stroške
poučevanja. Cene so sledeče: delovni zvezek za 1., 2. in 3. razred je 10,5 eur ter liturgični zvezek 4 eur.. Za
ostale razrede je knjiga 8,5 eur, delovni zvezek 6 eur. Stroški poučevanja so 30 eur na družino.
K vpisu prinesite s seboj podpisano spričevalo (če ga še niste oddali). Otroka k verouku vpišete starši.
Prosim, da to zares uredite v teh dveh dneh kot je napisano. Otrok, ki ne bo vpisan ne more obiskovati
verouka.
1. razred: ponedeljek ob 16.00		
2. razred: ponedeljek ob 17.00
3. razred: ponedeljek ob 7.30			
4. razred: torek ob 7.30
5. razred: ponedeljek ob 7.30			
6. razred: ponedeljek ob 14.00
7. razred: ponedeljek ob 6.35 ali 14.00		
8. razred: ponedeljek ob 6.35 ali 14.00
Verouk na Štrekljevcu bo ob petkih po pouku.
Bralci beril:
13.9., 24. nav. ned.		
20.9., 25. nav. ned.		
27.9., 26. nav. ned.
8.00
Monika Šuštarič
8.00
Erika Malnarič
8.00
Ivanka Šuštarič
Marko Banovec		
Alojz Derganc		
Marko Banovec
Monika Šuštarič		
Erika Malnarič		
Ivanka Šuštarič
9.30
Zofka Plut
9.30
Vesna Novak
9.30
Darja Žugelj
Franci Stariha		
Gregor Šuštarič		
Franci Stariha
Zofka Plut		
Vesna Novak		
Darja Žugelj
11.00
Sara Malenšek
11.00
Špela Saje
11.00
Ivanka Kastelic
Janez Pašič		
Ivanka Kastelic		
Patricija Pašič
Sara Malenšek		
Špela Saje		
Ivanka Kastelic

Stična mladih 2020:
19. septembra bo potekala 39. Stična mladih, tokrat v prilagojeni izvedbi na 34 lokacijah po Sloveniji.
Srečanje bo gostila tudi župnija Črnomelj. Mladi devetošolci, srednješolci in študentje ste povabljeni, da
sodelujete pri soustvarjanju dogodka.
Zaradi vzdrževanja ustreznih ukrepov je letos za vse udeležence srečanja obvezna spletna prijava.
Prijavnica je dosegljiva do 13. septembra 2020 na sticna.net. Kratek program:
14.00- Začetek in pozdrav, molitev, predstavitev programa
14.15- skupni program (nogomet in 4 delavnice)
16.00- pavza, malica
16.30- adoracija
17.00 sveta maša
18.00 oziroma po sveti maši koncert
točno lokacijo izvedbe lokalne Stične mladih: Butoraj 1, 8340 Črnomelj
Začetek veroučnega leta:
V nedeljo, 27. septembra bomo v naši župniji obhajali katehetsko nedeljo. Bogu se bomo priporočili za
novo šoslko in katehetsko leto in prosili božjega blagoslova in Marijinega varstva. Otroci ste vabljeni, da
pred oltar prinesete svoje šolske torbe, da jih bomo med mašo blagoslovili.
Ofer:
V nedeljo, 27. septembra bo pri vseh svetih mašah ofer za potrebe letošnjih obnov. Trenutno so v
izdelavi nove cerkvene klopi. Projektirajo se stranska vrata in spovednica. V delu je še tudi več drobnih
del. Že vnaprej hvala za vsak vaš dar, kot tudi za vse darove, ki jih prinesete v župnišče. Bog plačaj.
Čiščenje in krašenje cerkve:
12.9. - Potoki		
19.9. - starši birmancev
26.9 - Praprot
Za termin in ključ me prosim predhodno pokličite, da ne bodo v cerkvi še kakšni delavci. Hvala.
Oddani mašni nameni:
za zdravje

Mašni nameni:
7.9. ponedeljek
Regina		
8.9. torek
Rojstvo Dev. Marije
9.9. sreda
Peter Klaver
10.9. četrtek
Ines		
11.9. petek
Bonaventura
12.9. sobota
Marijino ime
13.9. 24. nav. ned.
Janez Zlatousti
		

19.00 za duhovne poklice - Semič
19.00 za blagosl. v novem šols. in veroučnem letu - Semič
8.00 +Petra Razdrih - Semič
19.00 ++drž. Simonič (Semič) - Semič
6.30 za zdravje (A) - Semič
6.30 za božji blagoslov - Semič
18.00 +Anica in Alojz Jakša (Rožni Dol 5, obl.) - Rožni Dol
19.00 +Anton Plut (Črešnjevec 21) - Semič
19.00 ++drž. Šuštarič in Gorše - Semič
19.00 po namenu - Semič
19.00 ++Zidanšek, Štrukelj - Semič
19.00 +Marija Mrvar - Črmošnjice
8.00 +Anica in Milan Despinič (obl.) - Semič
9.30 za sosesko (Vrčice) - Semič
11.00 za farane - Semič

