22.11. ponedeljek
Cecilija

18.00 v čast sv. Ceciliji za pevce - Semič
18.00 +Anton in Marija Plut (obl.) - Semič

23.11. torek
Klemen I.
24.11. sreda
vietnamski muč.
25.11. četrtek
Katarina Sinajska
26.11. petek
Valerijan Oglejski
27.11. sobota
Virgil in Modest

7.00
7.00
7.00
7.00
17.00
18.00
17.00
18.00
8.00
11.00
18.00
8.00
9.30
11.00
17.00
18.00
7.00
7.00
7.00
7.00
17.00
18.00
18.00
18.00
8.00
8.00
18.00
8.00
9.30
9.30
11.00
11.00

28.11.
1. adventna. ned.
Katarina Laboure
29.11. ponedeljek
Saturnin
30.11. torek
ANDREJ apostol
1.12. sreda
Eligij
2.12. četrtek
Natalija
3.12. prvi petek
Frančišek Ksaver
4.12. prva sobota
Barbara
5.12.
2. adventna ned.
Nikolaj Tavelić

++Mihelčič, Klemenčič, Gordan Kržan - Semič

za duše v vicah - Semič

za verne duše v vicah - Semič
po namenu - Semič
za sosesko - Brezova Reber
++drž. Žugelj - Semič
+Peter Stariha (obl.) - Gradnik
+Ana Malnar (obl.) - Semič
+Ivana Gimpelj (30. dan) - Vinji vrh
zlatoporočna maša - Semič
+Rihard Konig (obl.) - Črmošnjice
+Anton Ogulin, Janez Ivanetič(obl.)-Semič
+Martin, Tomaž Sever in st. Jakša - Semič
za farane - Semič
+Angela Ogulin - Krvavčji vrh
+Alojz, Marija Derganc (Kal, obl.) - Semič
verne duše v vicah - Semič
za duše v vicah - Semič
po namenu - Semič
po namenu - Semič
+Matjaž Gorše (30. dan) - Črmošnjice
+Alojz Sever (30. dan) - Semič
+Marija Pečavar (obl.) - Semič
v priprošnjo sv. Barbari - Semič
za sosesko - Gorence
++st. Drganc - Krvavčji vrh
za farane - Črmošnjice
+Ana, Franc Kambič (Mladica 40) - Semič
+Tilka Živanovič, drž,. Turk - Semič
za sosesko - Gradnik
+Ivan in Marija Pečavar - Semič
za blagoslov v župniji - Semič
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ADVENT 2021
Z decembrom se začenja adventni čas. Čas pričakovanja,
čas upanja, čas luči. Pričakovanje nečesa novega, velikega,
je glavna misel adventa. Kaj čakamo? Kaj se bo zgodilo?
Odgovor je na dlani:« Čakamo Gospoda, Odrešenika«. A
tudi letos nas čaka poseben advent. Nič prevelikih srečanj, nič
druženj. Ali bodo maše sploh še dovoljene? Devetdnevnica?
Od nas je odvisno ali se bodo razmere zaostrovale. Spoštujmo
in pomagajmo zdravstvenim delavcem, da bo »kuga« 21.
stoletja izvenela. Verjetno si nihče ne upa delati velikih
načrtov. Ne vemo, kakšni ukrepi nas še čakajo, ne vemo,
ali bomo zboleli sami ali kdo od naših bližnjih. Ampak,
pomislimo na čisto prvi advent. Na čas, ko sta Marija in Jožef
pričakovala Jezusa. Na negotovost, ki jo je Marija občutila, ko
je k njej prišel angel Gabriel, na Jožefovo stisko, ko je izvedel,
da je njegova zaročenka noseča. Pomislimo na njuno pot v
Betlehem in iskanje prenočišča… Potem pa je Jezus v njuno
življenje in tudi v življenja drugih ljudi prinesel neizmerno
veselje. Tudi mi smo, kljub tej negotovosti, lahko v velikem,
veselem pričakovanju. Vsak dan se lahko pripravljamo na
božič, na Jezusovo rojstvo, vsak dan lahko prispevamo kanček
veselja okrog sebe in širimo dobro voljo. Farani vidimo velik
napredek pri prenovi naše cerkve, a ne vidimo vseh velikih
stroškov, ki jih je za prenovo potrebno plačati. Lepo bi bilo,
da namesto dragih nakupov, božičnih zabav, vsaj del temu
namenjenih sredstev podarimo, namenimo za letošnje
obnove. Verjemite, da so čokolada, topla beseda, nasmeh lepo
darilo, če pa obdarovancu povemo, da smo v njihovem imenu
darovali, bomo srečni in dobre volje vsi. Povezali se bomo kot
skupnost, kot družina. Saj ni potrebno veliko, vsak novčič
šteje. Obrnimo pogled od sebe k skupnemu dobru.
Želim nam vsem, da bi se letošnjega adventa spominjali po
dobrodelnosti, ne le po koroni! Upajmo, da nam bo dano
skupaj obhajati božične praznike in naj bo naš advent čas
tihote, notranjega miru, molitve, spokojnosti in dobrodelnosti.
Albina Simonič

OZNANILA - OBVESTILA - VABILA
Krščevanje otrok:
Redno krščevanje otrok je še vedno posamično po dogovoru. Skupna priprava za starše in
botre, ki želite krstiti konec meseca in v decembru, bo v četrtek, 25. novembra ob 18.30 v
župnišču. S seboj prinesite družinsko knjižico, rojstni list otroka ter botrsko potrdilo, če boter ni
iz naše župnije.
Prvi petek:
V petek, 3. decembra je prvi v mesecu. Dopoldne bom obhajal starejše in bolne na domu.
Zvečer ste vabljeni k zakramentom, še posebej k maši in molitvi v čast Srcu Jezusovemu.
Blagoslov klopi:
V nedeljo, 5. decembra ob 11.00 med sveto mašo bo naš novi škof msgr. Andrej Saje blagoslovil
nove cerkvene klopi. Novega škofa bomo prvič sprejeli in pozdravili v naši župniji. Lepo vabljeni
k tej slovesnosti.
Miklavževanje:
V ponedeljek, 6. decembra obhajamo god sv. Miklavža. Po večerni maši bo pridne otroke obiskal
sv. Miklavž s svojim spremstvom. Otroci lepo vabljeni.
Bera:
Od danes dalje so v župnišču že pripravljene posode za vinsko bero. Hvala lepa vsem faranom
za bero v kakršnikoli obliki. Bog plačaj.
Obnova farne cerkve:
V tem tednu so bile končane nove cerkvene klopi v farni cerkvi. Bogu hvala in vsem, ki ste pri
tem velikem projektu kakorkoli sodelovali: projektant, izvajalci, prostovoljci, donatorji in vsi ostali.
Polovica klopi je že plačanih, za ostale še iščemo donatorje. Vsem Bog plačaj.
V teh dneh se že pripravlja podlaga za postavitev nove spovednice.
Kamnoseki so tudi že začeli z izdelavo novega ambona.
V teku so pogovori in usklajevanja glede cerkvene fasade, ki se bo začela obnavljati po veliki
noči. Istočasno s fasado je potrebno doreči podrobnosti glede štirih kipov, ki stojijo v nišah na
fasadi...
Vse to je povezano s precejšnjimi stroški. Zahvaljujem se vsem, ki to razumete in po svojih
močeh podpirate. Notranjost farne cerkve že počasi dobiva končno podobo, čeprav je še precej
manjših in zaključnih del, ki bodo dala dokončno podobo. Vsem Bog plačaj.
God sv. Cecilije:
V ponedeljek, 22. novembra obhajamo god sv. Cecilije, ki je zavetnica cerkvene glasbe. Ob
tem se zahvaljujem vsem cerkvenim pevcem, zborovodjem za ves čas, ki ga namenjate vajam
in petju pri bogoslužju, čeprav je to v zadnjem letu nekoliko okrnjeno. Še posebna zahvala pa
gre vsem organistom in solistom, ki ste prav vsako nedeljo, tudi med zaprtjem poskrbeli za lepo
bogoslužje pri prenašanih mašah. Vse pevce, zborovodje in organiste lepo vabimo k praznični
sveti maši v ponedeljek, 22. novembra ob 18.00, da se Bogu in sv. Ceciliji zahvalimo za lepe
glasove.
Čiščenje in krašenje farne cerkve:
20.11. - Sadinja vas, Drage, Drganj Dol
4.12. - Sela pri Semiču

27.11. - Sela pri Vrčicah, Vrčice

Oddane maše:

++st. Šimec in Ivo Jaklič			
+Marija Šneler (Angelca)2X
+Ivana Gimpelj (drž. Malnarič Edi)			
+Ivana Gimpelj (drž. Plut-Črešnjevec)
+Ivana Gimpelj (Nataša z drž-Luksemburg)		
+Ivana Gimpelj (drž. Žugelj-Krupa)
+Ivana Gimpelj (sosedje s Krupe)			
+Ivana Gimpelj (drž. Vindišman)
+Ivana Gimpelj (Gimpelj Anica-Straža)		
+Ivana Gimpelj (Martina Prešeren)
+Ivana Gimpelj (drž. Žagar)			
+Ivana Gimpelj (Andreja, Katja in Tina z drž.)
+Ivana Gimpelj (Sonja in Dušan Brezovar z drž.)
+Alojz Sever (drž. Plut-Črešnjevec)
+Alojz Sever (Angelca)2X			
+Alojz Sever (žena Martina)
+Alojz Sever (vnuka Leon in Tjaša)		
+Alojz Sever (hči Tanja s Stankom)
+Alojz Sever (brat Stane z drž.)2X			
+Alojz Sever (Vladka Bukovec)
+Alojz Sever (drž. Kambič-Črešnjevec)		
+Alojz Sever (Terezija Škufca)
+Alojz Sever (sosed Jože z drž.)			
+Alojz Sever (Cvetka, Anica, Sanja z drž.)3X
+Alojz Sever (drž. Treven)2X			
+Alojz Sever (drž. Simonič-Oskoršnica)
+Alojz Sever (Vera Šuc)			
+Alojz Sever (sin Igor z drž.)
+Alojz Sever (drž. Koalt-Vavpča vas)		
+Alojz Sever (Matičkovi-Brez. Reber)2X
+Alojz Sever (drž. Malenešek-Rožni Dol)2X		
+Alojz Sever (Duhanovi)
+Alojz Sever (drž. Malnarič)			
+Alojz Sever (drž. Skala, Hedžet)2X
+Alojz Sever (Mihela-NM)2X			
+Alojz Sever (Franc Skala-Oskoršnica)
+Alojz Sever (Anica Stariha)2X			
+Alojz Sever (Simonič-Mladica 13)
++st. str. in Anton Prešeren (S. in D. Brezovar)
+Mirko Pavlin (drž. Kapele)
+Mirko Pavlin (drž. Plut-Črešnjevec)		
+Mirko Pavlin (drž. Kapš-Lokve)
+Mirko Pavlin (drž. Križe)			
+Mirko Pavlin (drž. Vindišman)
+Mirko Pavlin (vaščani Sel)			
+Mirko Pavlin (čebelarsko društvo Semič)5X
+Mirko Pavlin (drž. Malenšek-Maline)		
+Mirko Pavlin (klobukarji)
+Mirko Pavlin (drž. Stariha)			
+Mirko Pavlin (sestra Pavla-Kamnik)2X
+Mirko Pavlin (drž. Absec)			
+Mirko Pavlin (domači Pavlin)3X
+Mirko Pavlin (brat Viktor)2X			
+Mirko Pavlin (brat Cveto)2X
+Mirko Pavlin (sestra Pavla)2X			
+Mirko Pavlin (sestra Lojzka)2X
+Mirko Pavlin (sestra Verica)2X			
+Mirko Pavlin (Vlasta in Anica)4X
+Mirko Pavlin (sestrična Pavla)2X			
+Mirko Pavlin (Milena in Ivan Fink)2X
+Mirko Pavlin (pevski zbor Šokice)2X		
+Anica Šešerko (drž. Šuštarič-Semič)
+Anica Šešerko (drž. Plut-Črešnjevec)		
+Anica Šešerko (drž. Banovec-Kot)
Ob pogrebu +Mirka Pavlina so darovali namesto cvetja in sveč za cerkev: 50 eur - Kopačevi iz Dragomlja;
250 eur - sorodniki in sosedje; 120 eur - žalujoči.
Ob pogrebu +Alojza Severja so darovali namesto cvetja in sveč za cerkev: 120 eur - žalujoči.

Mašni nameni:
15.10. ponedeljek
17.00
Albert			
17.00
			
18.00
16.10. torek		
7.00
Marjeta Škotska		
7.00
17.10. sreda		
7.00
Elizabeta		
7.00
18.10. četrtek		
18.00
Posv. baz. Petra, Pavla 18.00
19.10. petek		
18.00
Matilda			
19.00
20.10. sobota		
8.00
Edmund		
8.00
			
18.00
21.10. JEZUS KRISTUS 8.00
KRALJ VESOLJSTVA
9.30
			
11.00

+Anica Šešerko (7. dan) - Gorence
++Rajk Bajuk, Kalan - Krvavčji vrh
+Mija Čos - Semič
+Frančiška in Jožef Klemenčič (Praprot) - Semič
++Zidanšek, Štrukelj - Semič
za verne duše v vicah - Semič
po namenu - Semič
+Jože Derganc - Semič
++st. Vidmar in Novak (obl.) - Semič
za duše v vicah - Semič
++prijatelji in sorodniki - Semič
+Janez Pavlišič (obl.) - Krvavčji vrh
++drž. Kofalt, Drganc - Krvavčji vrh
za farane - Črmošnjice
+Marija, Leopold Grahek (Rožanec, obl.)-Semič
+Slavko Lukanič in st. Plut - Semič
+Anica in Tomaž Absec (obl.) - Semič

