17.1. ponedeljek
Anton puščavnik

18.00 +Katarina Sever (Coklovca, obl.) - Semič
18.00 +Alojz Štalcar (San Francisco, obl.)-Semič

18.1. torek
Marjeta Ogrska
19.1. sreda
Suzana
20.1. četrtek
Boštjan
21.1. petek
Neža
22.1. sobota
Vinko

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

23.1. 3. nav. ned.
nedelja Božje
besede
24.1. ponedeljek
Fračišek Saleški
25.1. torek
SPR. AP. PAVLA
26.1. sreda
Timotej in Tit
27.1. četrtek
Angela Merici
28.1. petek
Tomaž Akvinski
29.1. sobota
Valerij
30.1. 4. nav. ned.
Martina

+Boštjan in Benjamin Šaver - Semič
po namenu - Semič
+Munirka Adrović (obl.) - Semič
+Martin Žunič (7. dan) - Semič
+Alojzij Sever - Semič
++drž. Krakar - Semič
+Simon in Neža Dichlberger - Semič
+Vinko Plut - Semič
+Vinko Plut (Oskoršnica 7) - Semič
+Jožef Plut (7. dan) - Semič
za farane - Črmošnjice
+Izidor Ivan Križan - Semič
++Konda (Gradnik 13) - Semič
za sosesko - Štrekljevec
+Dane in drž. Lah (obl.) - Semič
v zahvalo (L) - Semič

18.00 +Martin in Jožefa Kastelic (obl.) - Semič
7.00

po namenu - Semič

18.00
18.00
18.00
18.00
7.00
18.00
8.00
9.30
11.00

+Danica Štampfelj - Semič
++drž. Kambič - Semič
+Marija Simonič (obl.) - Semič
+Ivan Sever (30. dan) - Semič
+Angela Mrak - Semič
za farane - Črmošnjice
++drž. Simonič (Vinji vrh 13) - Semič
+Anton Golobič (obl.) - Semič
+Ivan Pečavar (obl.) - Semič
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Statistika leto 2021
Začenjamo novo leto 2022. Ko zaključujemo določeno
obdobje, je primerno, da se ozremo nazaj in nekoliko
ovrednotimo preteklo leto.
V semiški župniji je bilo v preteklem letu 20 krstov.
Devet je bilo dečkov in enajst deklic. Enajst otrok izhaja
iz urejenih družin (krščanskih zakonov). Cerkvenih
pogrebov je bilo 51 (26 moških in 25 žensk). Povprečna
starost moških je bila 73,3 leta, žensk pa 78,9 let.
Najmlajši moški je bil star 26, najstarejši pa 90 let.
Najmlajša pokojna ženska je bila stara 52 let, najstarejša
pa 107 let. 28 faranov je umrlo previdenih (s podeljenimi
poslednjimi zakramenti) Poroke so bile 4.
V črmošnjiški župniji so bili 4 pogrebi. To je le nekaj
številk, kaj in koliko pa je bilo prisotnega Božjega
dela in blagoslova v našem vsakodnevnem življenju in
ustvarjanju vsakdo zase najbolje ve. Na številke glede
porok in krstov je zagotovo tudi nekoliko vplivala
aktualna korona kriza.
Na gospodarskem področju je bilo večino leta kar
nekoliko zatišja zaradi aktualnih razmer. Kljub temu pa
je bilo nekaj del v letu 2020:
Farna cerkev v Semiču: Nadaljuje se celostna obnova
farne cerkve. Postavljena so bila nova stranska vrata in
izdelane ter zmontirane nove cerkvene klopi. Urejenih
je bilo še več manjših del in stvari.
Štrekljevec: Podružnična cerkev na Štrekljevcu je
dobila novo ostrešje in novo opečno kritino.
Vinji vrh: Lopa pred cerkvijo je bila prekrita z opečnim
bobrovcem.

OZNANILA - OBVESTILA - VABILA
Krščevanje otrok:
Krščevanje otrok še vedno poteka posamično izven svete maše. Priprava za starše
in botre otrok, ki želite krstiti konec januarja in v februarju, bo v četrtek, 27. januarja
ob 18.30 v župnišču. S seboj prinesite družinsko knjižico, rojstni list otroka ter botrsko
potrdilo, če boter ni iz naše župnije.
God sv. Antona puščavnika:
17. januarja goduje sveti Anton puščavnik. V naših krajih je navada, da ob njegovem
godu Cerkev blagoslavlja krače, klobase in druge mesne izdelke, nato pa poteka
licitacija za potrebe cerkve. Lani tega ni bilo bilo zaradi korone. Letos bodo “antonske
maše” kot običajno, kot je zapisano v Župnijskem listu. Vernike naprošamo, da v
cerkev vstopate s PCT pogoji, masko in ohranjate primerno razdalj. Po maši, ko bo
licitacija, zopet prosim za primerno razdaljo oz. maske. Ključarje in mežnarje prosim,
da pred cerkvijo ne strežete nikakršnih dobrot, ne peciva in ne pijače. Hvala lepa vsem
za razumevanje in lepo vabljeni.
Verouk:
V ponedeljek, 10. januarja se začne redni verouk po urniku za vse razrede. Otroke
prosimo, da imate urejene zvezke.
Zahvala:
Božični prazniki so za nami. Zahvaljujem se vsem, ki ste letos na različne načine
pomagali pri pripravi praznovanja božičnih praznikov: krasilcem, pericam, gospodinjam,
postavljalcem jaslic, pevcem, organistom, ministrantom, pritrkovalcem... Po stari
slovenski navadi pri nas ohranjamo postavljene jaslice in prepevamo božične pesmi
še vse do svečnice.
Obnove:
Vstopili smo v leto, ko naj bi dokončali (če Bog da) obnovo naše farne cerkve. Trenutno
je v delu nov kamnit ambon, ki upamo, da bo kmalu postavljen. Dokončati je potrebno
še spovednico, postaviti obnovljene kropilne kamne in še nekaj manjših del. Sredi
aprila, takoj po veliki noči pa začnemo z obnovo fasade, ki bo pika na i celotni obnovi.
Že vnaprej se vsem zahvaljujem za dobrohotno sodelovanje in kakršnokoli podporo. Z
združenimi močmi se da veliko narediti. Bog plačaj.
Verski tisk:
Mesec januar je mesec verkega tiska. Kristjani smo povabljeni, da ovrednostimo svoj
odnos do branja in premišljevanja ob verskem tisku. Na voljo je velika izbira z bolj in
manj zahtevno vsebino, za mlade, starejše... Lepo ste vabljeni, da si izberete, naročite,
kupite ali izposodite kakršnokoli gradivo, revije, knjige... z versko tematiko.

Čiščenje in krašenje farne cerkve:
15.1. - Štrekljevec
22.1. - Vavpča vas

29.1. - Vinji vrh

Oddane maše:
+Janez in Darko Plut			
+Anton Šuštarič (drž. Plut-Črešnjevec)2X
+Anton Šuštarič (Micka Skala)		
+Anton Šuštarič (bratranec Tone Simonič)
+Anton Šuštarič (drž. Šuštarič-Lipovec)
+Anton Šuštarič (drž. Malnarič-Vavpča vas)
+Anton Šuštarič (sestra Anka)2X+250eur
+Anton Šuštarič (drž. Horvatiček-Pečnik)
+Anton Šuštarič (drž. Simonič-Oskoršnica) +Anton Šuštarič (Duhanovi)
+Anton Šuštarič (drž. Šuštarič-Semič)2X
+Anton Šuštarič (drž. Gašperič)
+Anton Šuštarič (drž. Oberstar)		
+Anton Šuštarič (Francka Jerman)
+Anton Šuštarič (Marija Stariha)		
+Anton Šuštarič (Marija Kapš)2X
+Anton Šuštarič (Katarina, Helena Šuštarič)2X
+Anton Šuštarič (drž. Fir)
+Anton Šuštarič (drž. Cesar)		
+Anton Šuštarič (Županič)2X
+Anton Šuštarič (Marica-Adlešiči)		
+Ivan Sever (drž. Plut-Črešnjevec)
+Ivan Sever (sestra Dragica)		
+Ivan Sever (soseda)
+Martin Žunič (drž. Plut-Črešnjevec)
+Martin Žunič (drž. Žnidaršič)
Ob pogrebu +Antona Šuštariča so darovali za obnovo farne cerkve: 830eur - prijatelji in
znanci; 100eur - drž Judnič-Brezje; 100eur - drž. Pašič-Brezje; 100eur - Andrej; 50eur Hajdenkumer; 100eur - Jani; 100eur - sestra Marija.

Mašni nameni:
10.1. ponedeljek
Gregor Niški
11.1. torek		
Pavlin Oglejski
12.1. sreda		
Tatjana
13.1. četrtek		
Veronika
14.1. petek		
Oton
15.1. sobota		
Pavel		
16.1. 2. nav. nedelja
Marcel			
			
			

18.00

+Janez in Ivan Plut (obl.) - Semič

7.00

za zdravje na duši in telesu - Semič

17.00

+Marija Derganc (Maline) - Brezova Reber

18.00

+Jože Žugelj (Krupa, obl.) - Semič

18.00

+Milka Plut (obl.) - Semič

8.00
18.00
8.00
9.30
9.30
11.00

+Ivan Sodec (30. dan) - Krvavčji vrh
za farane - Črmošnjice
+Alojz, Marija Lukežič (Sela, obl.) - Semič
++st. in Anton Stezinar (obl.) - Semič
za sosesko - Gorenjce
+Martin in Anton Prešeren (Praprot 9) - Semič

