URNIK BOGOSLUŽJA
26. NED. MED LETOM
27. september 2020
Vincencij Pavelski

Povir
9.00 +Davorin Rebec, obletna
Sežana 10.30 +družina Miklobušec
Sežana 18.30 za župnijo

Pon. 28. 9.

Japonski mučenci

Povir
Sežana

17.00
18.30

+Klavdij Živec, 30. dan
+Bruna Ščuka

Tor 29. 9.

Mihael, Gabrijel,
Rafael

Sežana

18.30

+Ivan in Rado Guštin

Sre 30. 9.

Hieronim, duhovnik

Šmarje

17.30

+Marija Budihna

Čet 1. 10.

Terezija Deteta
Jezusa

Sežana

18.30

+Viktor Kos in Srečko Šuligoj
Po maši molitev pred Najsvet.

Pet 2. 10.

Angeli varuhi

Povir
Sežana

17.00
18.30

+Klavdij Babuder, 30. dan
+Anton Škrinjar, 2.obletnica

Sob 3. 10.

Kandida, mučenka

Sežana

18.30

+Marija Poropat in starši

27. NED. MED LETOM
4. oktober 2020
Frančišek Asiški

Povir
9.00 +Terezija Skapin
Sežana 10.30 za župnijo, skavtska sv. maša
Sežana 18.30 +Marko Zadnik, 2. obletnica

*PRVI PETEK je priložnost, da
počastimo svete trenutke našega
odrešenja, posebno Jezusovo srce,
polno dobrote in usmiljenja do vseh
ljudi. Priložnost za spoved v Sežani
in Povirju pol ure pred mašo. V
Povirju pol ure pred mašo tudi
izpostavljeno Najsvetejše. Obisk
starejših, ki prejmejo sveto obhajilo.
Dan prej, na prvi četrtek pa v Sežani
ob češčenju Najsvetejšega molimo za
nove duhovne poklice.
*KRSTNA SLAVJA smo imeli v
preteklih dneh za Kiaro Štok Stanić
in
za
Maksimiljana
Žežlino.
Novokrščencem, staršem ter vsem
sorodnikom čestitamo in se z njimi
veselimo in molimo.
*ZDRAVILA
ZA
JUŽNO
AMERIKO - zbiramo do konca
septembra. V cerkvi na mizici tiska
je škatla, v katero lahko oddate

zdravila ob nedeljah. V župnišče pa
lahko prinesete med tednom. Sestra
Andreja se zahvaljuje in izroča
sebe ter Venezuelo v naše molitve.
*KATEHUMENAT - priprava na
prejem zakramentov uvajanja (krst,
birma, obhajilo) za mlade in odrasle.
Prvo srečanje bo 4. oktobra ob 16. uri
v župnišču v Sežani.
*NAŠI POKOJNI. V preteklem
tednu smo v večnost pospremili več
naših bližnjih. To so: Teo Štern,
Franca Segulina 3, maša osmina je
bila 25.9.; Nada Vrabec, Kidričeva 2,
osmina bo 9.10. in 30. dan 21.10.;
Bojan Pirec, Benčičeva 10 D, osmina
bo 7.10 in 30. dan 23.10.; Viktor
Paulišič, Ivana Turšiča 7. Ob pogrebu
Nade Vrabec ste darovali za
pastoralni dom 90 € in ena skupina
župljanov še 40 €. Hvala. Vsem
domačim izražamo sožalje in spomin
v naših molitvah.

VESELO OZNANILO
Oznanila župnije Sežana
Leto 44/39 - 27.9.2020 – 4.10.2020
BOŽJA BESEDA ZA NAS
26.NEDELJA MED LETOM

1.berilo: Ezk 18,25-28; Psalm: 25
2.berilo: Flp 2,1-11; Evan: Mt 21,28-32

ZAČETEK SKAVTSKEGA LETA!
Bi rad znal zakuriti ogenj in
si sam pripraviti večerjo?
Imaš rad naravo? Bi rad
spoznal nove prijatelje in se
z njimi podal v nove
dogodivščine?
Sežanski skavti tudi letos
vabimo k vpisu vse otroke
od vključno 3. razreda dalje.
Pridružite se nam lahko v
nedeljo 4. oktobra ob 8.
uri pred cerkvijo v Sežani.
fotografija je iz lanskega začetka
Ob 10.30 bo sv. maša h kateri so vabljeni tudi starši, sorodniki in vsi
Jezusovi prijatelji. Po maši bo sledil sestanek za starše in svet stega.
Zaključili bomo okrog 12. ure. Zveni zabavno, kajne? Pridruži se nam!
Za več informacij lahko pokličeš Polono (051 237 814) ali nam pišeš
na stegsezana1@gmail.com

OKTOBER - MESEC ROŽNEGA VENCA
Rožni venec ima v molitvi Cerkve posebno
mesto. Rožni venec govori o Kristusovem
življenju in odkriva bistvene postaje
njegovega življenja in tako tudi našega
odrešenja. Te postaje premišljujemo skupaj z
Marijo, ki je bila do prve do zadnje skrivnosti
zraven in je iz teh skrivnosti tudi živela in
hranila svojo ljubezen in vero. Od 13. stoletja
do pred kratim je imel rožni venec tri
temeljne dele. Veseli, žalostni in častitljivi.

Papež, sveti Janez Pavel II., je dodal tem delom še svetli del rožnega venca in
s tem ponudil v premišljevanje še skrivnosti Jezusovega javnega delovanja in
predvsem evharistijo, sveto mašo. Rožni venec je molitev ponavljanja, saj kar
50 ponovimo eno molitev zdravamarija v enem samem delu. Zdi se, da se to
ne ujema z mislijo sodobnega človeka. Toda molitev rožnega venca ni
podajanje informacij, je ustvarjanje Božjega okolja, v katerem mi lahko Bog
zelo osebno spregovori. Rožni venec, ki je danes najbolj razširjen, so zelo
spodbujali bratje dominikanci. Danes je rožni venec molitev mnogih laikov
in družin. Obenem pa je postal skupna molitev vse Cerkve, blago šepetanje
skrivnosti Gospoda, ki po Mariji vstopa v naše srce. Rožni venec nam
pomaga, da na poti upodabljanja po Kristusu mi rastemo. Najpomembnejši
razlog za ponovno poživitev molitve rožnega venca je poklicanost vseh k
duhovni poglobiti in osebnem prijateljstvu z Jezusom in Marijo .
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SREČANJA ZA STARŠE VEROUČENCEV:
4. in 5. razred: ponedeljek, 28. 9. ob 19 h;
6. in 7. razred.: ponedeljek, 5. 10. ob 19 h;
starši birmancev: sreda, 30. 9. ob 19 h
Vsi starši lepo povabljeni!
Srečanja bodo v pastoralnem domu v dvorani, ki je dovolj velika, da
lahko upoštevamo navodila ob korona pandemiji.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26. nedelja med letom Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 21,28-32)
Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: »Kaj se
vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: ›Sin, pojdi
danes delat v vinograd!‹ Ta je odgovóril: ›Nočem.‹ Toda pozneje se je
premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovóril: ›Grem,
gospod,‹ vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo?« Rekli
so: »Prvi.« Jezus jim je dejal: »Resnično, povem vam: Cestninarji in
nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam
po poti pravičnosti in mu niste verjeli, cestninarji in nečistnice pa so mu
verjeli. Vi ste to videli in se tudi pôtlej niste skesali, da bi mu verjeli.«

KRAŠENJE CERKVE in ČIŠČENJE VEROUČNIH
PROSTOROV V SEŽANI
Tudi letos ste povabljene družine veroučencev k čiščenju in krašenju
cerkve in veroučnih prostorov. Za vse družine je obvezno. Začetek
ob sobotah ob 9. uri. Starši pridite s svojimi otroki:
9. razred – 3. oktober;
8. razred - 10. oktober;
7. razred - 17. oktober;
6. razred - 24. oktober;
5. razred - 7. november;
4. razred - 14. november;
3.razred - 21. november; 2. razred – 28. november;
1.razred – 5. december

„MOŽA IN ŽENO JU JE USTVARIL“ – misli o družini

Hvaležnost namesto kritike?
Predlog. Kaj če bi vedno, kadar se v naše razmišljanje o zakoncu prikrade
kritika, na kratko zmolili: "Prosim, Gospod, spremeni moje srce. Namesto, da
kritiziram, naj bom hvaležen/na. Spomni me na stvari, ki jih cenim pri svoji
ženi/svojemu možu." Zagotavljam vam - kaj hitro boste opazili, da je vaša
žena ali vaš mož izredno čudovita oseba! Zgodaj vstane, gotovo zmoli za
otroke in za vas, odhiti na delo ali se posveti otrokom. Je zanesljiv/a. Za
družino naredi tudi stvari, ki jih ne počne najraje.

Vitamin za zakon?
Vsak dan izberite eno stvar, ki jo pri zakoncu cenite. Zahvalite se zanj/o. Vaš
zakonec ni popoln, ampak, roko na srce, kdo pa je? Naj hvaležnost drug za
drugega postane vitamin, ki ga redno jemljeta. Naj postane dnevna navada, s
katero krepčata vajin zakon.

Katehetsko pastoralna šola v Sežani!
V četrtek, 1. oktobra 2020 bo pričela s srečanji in predavanji KPŠ!
Ob 18. uri se dobimo v pastoralnem domu. Kdor se še zanima za
udeležbo, povabljen, da na svoje oči vidi kako vse poteka!
Naslov in več informacij:kps.kp@rkc.si s. Jana Rovtar Kraška
ulica 2, 6310 Izola, e-naslov: tel.: 068-648-478

PRIPRAVA NA CERKVENO POROKO
Jesenski termin priprave se prične 2. oktobra. (štirje petki v okt.)
Srečanja bodo v Tomaju, če pa bo udeležencev več bodo srečanja
lahko tudi v Sežani (odvisno od števila udeležencev). Info in prijave:
Gabrijel Vidrih: 041 649 617 in gabrijel.vidrih@rkc.si

Cerkvena poroka – si upam!?

Fant in dekle nista namenjena le
sebi. Ljudje smo vedno del človeške skupnosti.
Zaradi te povezanosti človeka z družbo je prav,
da se za medsebojni odnos ne izrečemo le na
tihem in zasebno, temveč tudi javno in uradno, s
čimer prejmemo tudi priznanje skupnosti. + Iz
vidika Cerkve ima zakonska zveza še večji
pomen, kajti teološko gledano je jasno: zakon
med krščenima je zakrament. Zakramenti pa so
božja znamenja. S poroko prejmeta zakonca božji
blagoslov in to kar gradita v njunem
medsebojnem odnosu, pomeni obenem tudi
življenje in rast Cerkve.....

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Župnija Sežana, Trg 28. avgusta 4, 6210 Sežana; tel: 057344177;GSM 041/499471,Aleksander Skapin. Spletna stran župnije Sežana:http://zupnija-sezana.rkc.si/
Svoj dar za župnijo Sežana nakažemo na TRR SI56 6100 0000 5766 609. Hvala.

