26.9. ponedeljek
18.00 +Ana Hartman (30. dan) - Štrekljevec
Kozma in Damijan 19.00 v zahvalo - Semič
27.9. torek
Vincencij
28.9. sreda
Venčeslav
29.9. četrtek
Mihael, Gabrijel,
Rafael
30.9. petek
Hieronim
1.10. sobota
Terezija D. Jezusa
2.10. 27. nav. ned.
rožnovenska
Angeli varuhi

6.30

za družine v stiski - Semič

6.30

za blag. v šols. in pastoral. letu - Semič

18.00 v čast sv. Mihaelu - Mihael
19.00 za božji blagoslov - Semič
19.00 +Thomas, Marija in Ivan Šinkovec - Semič
19.00 +Marija in Miroslav Pečavar - Semič

6.30
19.00
8.00
9.30
9.30
11.00
3.10. ponedeljek
19.00
Gerard
19.00
4.10. torek
6.30
Frančišek Asiški
18.00
5.10. sreda
6.30
Marija Favstina
18.00
6.10. četrtek
18.00
Bruno
19.00
7.10. prvi petek
19.00
Rožnovenska MB 19.00
8.10. prva sobota 8.00
Benedikta
19.00
9.10. 28. nav. ned. 8.00
Abraham in Sara 9.30
11.00

v zahvalo (G) - Semič
za farane - Črmošnjice
++Stariha (Omota) - Semič
za sosesko - Mihael
+Boštjan in Benjamin Šaver - Semič
v zahvalo za zvestobo v zakonu - Semič
za duhovne poklice - Semič
+Ivan Jakša (Oskoršnica, obl.) - Semič
+Metod Zidanšek (obl.) - Semič

+Anica, Alojz Jakša (Rož. D. 5, obl.)-Rožni Dol

po namenu - Semič

+Ivanka Gimpelj, ++članice sk.. Črnom.-Vinji v.

+Stane, Rudi Bukovec (Kot 84) - Gorence
+Adisa Golobič (obl.) - Semič
+Danica Kočevar (30. dan) - Semič
++st. in Vojko Plut - Semič
+Jože Judnič (obl.) - Gorence
za farane - Črmošnjice
++drž. Pašič (Štrekljevec 16) - Semič
Srečko in Vojko Plut - Semič
+Terezija Drganc (Osojnik) - Semič
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ZAHVALA OB POSVETITVI FARNE CERKVE SV. ŠTEFANA
Bogu hvala, da nam je bilo dano, da je to lahko storila naša
generacija. Približno vsakih 100 let je bila ta cerkev deležna
večje obnove. Na žalost ali na srečo je ta čast doletela to
generacijo faranov. Dragi semčarji, čestitam vam za lepo
obnovljeno farno cerkev svetega Štefana. Preden smo
začeli z obnovo sem večkrat slišal besede: “To se pri nas
neda”. Čestitam vam, da ste dokazali, da se da. Zahvala
gre projektantu g. Leonu Debevcu, hvala vsem izvajalcem
del tako domačim, kot tudi od drugod. Z vsemi je bilo lepo
sodelovati, saj smo delali za skupno dobro. Velika hvala gre
vsem prostovoljcem naše župnije. Nešteto ur fizičnega dela,
strojnih ur in drugega dela ste vložili, da je to naše svetišče
danes takšno kot je. Zahvala gre vsem darovalcem. Najprej
se zahvaljujem Občini Semič, gospe županji Poloni Kambič
in vsem svetnikom, ki ste vsa ta leta velikodušno podpirali
naša prizadevanja za lepo podobo našega svetišča in našega
kraja. Hvala tudi Ministrstvu za kulturo, ki je s prispevkom
podprl letošnjo obnovo fasade. Največja zahvala pa gre vsem
faranom in tudi od drugod, vsem podjetnikom in obrtnikom,
da ste zbrali večinski del skoraj dvomilijonske obnove. Vsem
zares iskren Bog plačaj. Ostalo je še nekaj dolga in sicer
okrog 150.000€. Verjamem, da bomo tudi to poravnali v
doglednem času.
Zahvaljujem se tudi vsem, ki ste se v zadnjih tednih trudili
pri pripravi slovesnosti: članom ŽPS, gasilcem, pletilcem
vencev, čistilkam, pericam, krasilcem, pevcem, ministrantom,
pritrkovalcem,
redarjem,
šiviljam,
ozvočevalcem,
snemalcem,
glasbenikom,
godbenikom,
gostincem,
kelnarjem, organizatorjem srečolova, vsem, ki ste pomagali
pri postavljanju in pospravljanju šotorov in ostalega,
postavlčjalcem in darovalcem mlajev in vsem ostalim, ki ste
kakorkoli sodelovali. Iskrena zahvala tudi ceremoierjema, ki
sta pripravila bogoslužje s posvetitvijo. Opravičujem se vsem,
ki jih morda nisem omenil, verjemite nenamenoma. Vsem
Bog plačaj.

OZNANILA - OBVESTILA - VABILA
Pevske vaje:
Z novim šolskim in pastoralnim letom se začenjajo tudi pevske vaje. Vsi odrasli zbori ste že imeli
združene vaje pred posvetitvijo cerkve, za kar se vam lepo zahvaljujem. Redne pevske vaje pa
se začnejo po naslednjem razporedu:
Moški pevski zbor: v nedeljo, 18. 9. ob 20.00
Starejši mešani zbor: v petek, 30.9. ob 20.00
Mlajši mešani zbor: v soboto, 1.10. ob 20.00
Otroški pevski zbor: v nedeljo, 2.10 ob 9.30
ŽPS:
V ponedeljek, 3. oktobra po večerni maši ob 19.30 bo v župnišču redno srečanje Župnijskega
pastoralnega sveta. Člani lepo vabljeni.
Zakonski jubilanti:
Po mnogih letih bo tudi v naši župniji maša v zahvalo za zvestobo v zakonu ali srečanje zakonskih
jubilantov. Maša v zahvalo bo v nedeljo, 2. oktobra ob 11.00. Prosimo vse zakonce, ki obhajate
okroglo obletnico (10, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60, 65...), da se prijavite v župnišču, na župnikov
SMS ali po elektronski pošti.
Verouk:
V ponedeljk, 26. septembra začnemo z rednimi veroučnimi srečanji za vse razrede po urniku,
ki je objavljen v nadaljevanju. Sprememba je za 6. razred, ki bo imel verouk ob onedeljkih ob
13.00. Začeli bomo tudi z mladinskimi srečanji in sicer za vse mlade 9. razreda in srednješolce.
Verouk se začne v petek, 30. septembra ob 20.00 v župnišču. Mladi lepo vabljeni.
Urnik:
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 13.00
7. razred: ponedeljek ob 6.30 ali 14.00
8. razred: ponedeljek ob 6.35 ali 14.00
Verouk na Štrekljevcu bo ob petkih po pouku.
Prvi petek in prva sobota:
Na prvi petek v mesecu, 7. oktobra bom dopoldne obhajal starejše in bolne na domu. Zvečer ste
vabljeni k zakramentom, še posebej k maši in molitvi v čast Srcu Jezusovemu.
Monografija ali zbornik naše župnije in posnetek slovesnosti:
Ob posvetitvi farne cerkve smo izdali monografijo Župnija Semič nekoč in danes. To bogato in
dragoceno knjigo je prav, da bi imela vsaka hiša naše župnije. Po mašah in med uradnimi urami
je na voljo v župnišču po 45 eur.
Slovesnost posvetitve farne cerkve sv. Štefana je bila prenešena na velikem zunanjem
televizorju. Ob tem je bil narejen tudi posnetek in je shranjen na USB ključku. Ta posnetek na
ključku je prav tako na voljo v župnišču po 10 eur. Kdor želi imeti doma spomin na ta veliki dan,
lepo vabljen k nakupu.

Oktober, mesec rožnega venca:
7. oktobra obhajamo god Rožnovenske Matere Božje v spomin na zmago krščanske
vojske nad Turki pri Lepantu. Po splošnem prepričanju tistega časa so zmago pripisali
molitvi rožnega venca v ta namen. Tudi mi smo povabljeni, da poživimo to lepo molitev
v našem življenju, naši družinah in naši župniji. Vabim vse k molitvi pol ure pred mašami
tako v farni cerkvi kot na podružnicah in tudi po domovih. Mežnarje prosim, da poskrbite
za molitev po podružnicah. Lepo vabljeni.
Molitvena ura:
Vsak ponedeljek uro pred mašo v Semiču je molitvena ura pred Najsvetejšim za mir v
Ukrajini. Lepo vabljeni.
Čiščenje in krašenje farne cerkve:
24.9. - Sela pri Vrčicah, Vrčice
1.10. - Gaber
Bralci beril:
26. nav. ned, 25.9. 8.00
		
27. nav. ned. 2.10. 8.00
		
28. nav. ned, 9.10. 8.00
		

Monika Šuštarič
Alojz Derganc
Erika Malnarič
Marko Banovec
Gabrijela Plut
Alojz Derganc

8.10. - spodnji Semič

9.30 Ivanka Šuštarič 11.00 Ivanka Kastelic
Petra Plut		
Špela Saje
9.30 Zofka Plut
11.00 Patricija Pašič
Gašper Plut		
Janez Pašič
9.30 Andreja MIhelj 11.00 Urška Kapš
Ivanka Šuštarič
Vesna Novak

Oddane maše:
+Danica Kočevar (drž. Plut-Črešnjevec)
+Danica Kočevar (soseda)
+Danica Kočevar (drž. Jakša-Gaber)
+Danica Kočevar (drž. Erič)
+Roman Fink (drž. Kambič-Črešnjevec)
+Danica Kočevar (sorodniki)10X
Roman Fink (drž. Malnarič)		
+Danica Kočevar (drž. Trplan-Črmošnjice)
Ob pogrebu +Danice Kočevar so darovali za farno cerkev 395 eur - žalujoči.

Mašni nameni:
19.9. ponedeljek
Januarij
20.9. torek		
korejski mučenci
21.9. sreda		
Matej ap in ev.
22.9. četrtek		
Mavricij
23.9. petek		
Pij
24.9. sobota		
Anton M. Slomšek
25.9. 26. nav. ned.
slomškova		
			

19.00

+Alojz in Katarina Golobič (Kal) - Semič

18.00

+Jakob Smrekar (obl.) - Semič

6.30

++drž. Bergant in Irt - Semič

19.00

za zdravje (K) - Semič

19.00

+Marija Magdalena Švajger, Ivanka Gimpelj - Semič

6.30
19.00
8.00
9.30
11.00

+Alojzij Žnidaršič (7. dan) - Semič
+Marija Mohar (Loški Potok) - Črmošnjice
+Jule Kambič - Semič
v zahvalo (J) - Semič
+Marija Fir (r. Malenšek-Goliš) - Semič

