Sveta bogoslužja odslej obhajamo
ob upoštevanju
navodila NIJZ, varnostni razdalji, nosimo maske in pazimo
na dovoljeno število vernikov v cerkvi.
VEROUČNO LETO 2021/2022
Skupaj z mislijo na šolo, bodo naše misli tudi kmalu pri veroučni
šoli. Redni verouk začnemo v ponedeljek, 13. septembra. V
nedeljo, 19. septembra ob 10. uri, pa bomo pri sv. maši, posebej
kot župnija izročili Bogu v varstvo vse veroučence, katehete, starše
in prosili za božji blagoslov našega dela.
Ob prvi veroučni uri naj pridejo z veroučenci tudi starši. Takrat se
boste lahko srečali z kateheti, izpolnili prijavnice za novo šolsko
leto in se pogovorili vse potrebno.
Za vse tiste, ki bodo letos obiskovali prvi razred veroučne
šole, pa bo vpis v ponedeljek 6. septembra, v času uradnih ur,
med 10.in 12. uro ali pa popoldan med 17. in 18.uro. Seboj
prinesite družinsko knjižico, rojstni list oz. potrdilo o krstu otroka,
če ta ni bil krščen v naši župniji.
Da boste lažje uskladili vse šolske in obšolske dejavnosti pa še
letošnji urnik:
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Otroci naj k prvi uri verouka prinesejo stare učbenike, ki jih hranijo
doma. V kolikor so še dobro ohranjeni, bomo katehetje poskrbeli za
primerno zamenjavo. Ne pozabite tudi vrniti spričeval. Simbolični
prispevek za katehete, kurjavo in nekatere stroške znaša 25 eur za
otroka. O cenah delovnih pripomočkov pa se pozanimajte pri
posameznih katehetih na prvi veroučni uri.

OBISK NOVE ŠTIFTE IN SAVINJSKE DOLINE
V tem tednu, je minilo leto dni od smrti
tukajšnje dolgoletne gospodinje, Francke Šurk.
Zato bomo v soboto, 18. septembra obiskali
njen rodni kraj, se pomudili na njenem grobu,
zanjo darovali sv. mašo in se ustavili še ob
nekaterih znamenitostih Savinske Doline.
Avtobus bo organiziran glede na zadostno
število prijav, zato se prijavite čimprej. Več
informacij, pa glede na zbrane prijave, v
prihodnjih oznanilih.

PRAZNIK MARIJINEGA ROJSTVA
.
Praznik Marijinega rojstva obhajamo 8. septembra. Katoliška in
Pravoslavna Cerkev Marijino rojstvo praznujeta na isti dan. Praznik
Marijinega rojstva izvira iz Palestine, iz časa posvetitve cerkve v
Jeruzalemu, ki jo izročilo prepoznava kot baziliko sv. Ane, Marijine
matere. Praznovanje Marijinega rojstva se je najprej razširilo na
Vzhodu, v Rimu, kamor so ga prinesli vzhodni menihi, pa so ga začeli
obeleževati ob koncu 7. stoletja. Postopno in na različne načine se je
praznik v naslednjih stoletjih razširil tudi drugod po zahodni Evropi.
Naši predniki so praznikoma Marijinega vnebovzetja (15. avgust) in
Marijinega rojstva (8. september) dali slovensko ime: veliki in mali
šmaren oziroma vélika in mala maša, pa tudi velika in mala
gospojnica. Obdobje med tema dvema praznikoma je znano kot
obdobje romanj v Marijina romarska svetišča (vir: rkc.si).
POVIŠANJE SV. KRIŽA – ŽEGNANJSKA NEDELJA V RETJU
Drugi teden meseca septembra prinaša praznik povišanja svetega
Križa. Praznik nas spominja, da je Božja Ljubezen tako velika in
močna, da je izničila lastnega Sina, da bi bili mi odrešeni. To nas vodi
do spoznanja, da je ljubezen vedno združena z žrtvijo. Ljubezni je
lastno, da se žrtvuje, da trpi, da se izniči. Križ nam govori, da je na
začetku vsega ljubezen. Govori nam, da je ljubezni lastno, da se
žrtvuje. Križ nam govori, da samo nesebično žrtvovanje in izpričanje
rodi ljubezen in vodi v življenje. Zato nam križ vedno kliče v zavest
Jezusove besede: “Če hoče kdo priti za menoj, naj se odpove sam
sebi in vzame svoj križ te0r hodi za menoj.«
Ob PRAZNIKU POVIŠANJA SV. KRIŽA, 14. septembra, bo sveta
maša ob 10.uri v Retju.
V nedeljo, 12. septembra, pa bo tam žegnanjski dan. Ob 10.00 bo
slovesno bogoslužje, ki ga bomo začeli z žegnanjsko procesijo.
Po bogoslužju ste povabljeni k druženju ob "praženem
krompirju".
OBNOVA FRESKE SVETEGA ALOJZIJA

V župnijski cerkvi sv. Martina, steno
stranske kapele Rožnovenske Marije krasi
poslikava oz. freska sv. Alojzija molečega
pred oltarjem. Freska je delo Janeza Wolfa
iz leta 1863. Izredno lepo umetniško delo
omenjenega
avtorja
pa
potrebuje
osvežitev in obnovo, zato naznanjam ta
dogodek in Vas naprošam za darove .
Posebej naj ta prošnja doseže vse tiste, ki
nosite ime svetega Alojzija oz. so vaši
starši za vas izbrali ime Slavko, Slavka in
vas tako priporočili omenjenemu svetniku.
Škofijski molitveni shod za duhovne poklice bo letos potekal v
soboto, 11. 9. v Šmarju pri Jelšah. Če ne bo še ostrejših ukrepov
NIJZ, bomo organizirali avtobusni prevoz. Predhodne prijave zbira
Mihael Hild.

Svete maše se obhajajo
po naslednjih namenih:
ponedeljek
30. avgust
sv. Feliks (Srečko),
mučenec
torek
31. avgust
sv. Pavlin,
škof
sreda
1. september

19.00
sv. Marija

+ Blaž Žnideršič
+ Ivan Gričar
+ Veronika Verdel

18.40
sv. Marija

VEČERNICE

19.00
sv. Marija

+ Janja Pavlin
2 + sestri in nečaki
+ družin Golčer in Adolf Vengust

8.00
sv. Marija

za duhovne poklice

sv. Egidij (Tilen)
četrtek
2. september
čet. pred
1.petkom

petek
3. september
sv. Gregor Veliki,
papež
sobota
4. september
sv. Rozalija in Irma,
device

18.30
sv. Martin

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM

+ Vesna in za zdravje v družini
19.00
+ Cveto Bevc
sv. Martin
za uspešno okrevanje
8.00
sv. Martin

19.00
sv. Marija

+ Terezija Kmetič
+ Lucija Katič
+ Franc Žuža
+ Ana Murn
+ družin Strašek, Zupančič
+ Jože Bočko - obl.

nedelja
5. september

sv. Marija

za zdravje družin Poplašen,
Dražetič
+ Andrej Grah, pokojni sorodniki
Mrcen

23. nedelja
med letom,
angelska

10.00
sv. Martin

živi in + farani
+ Antonija Pogačnik
+ Marija Kovačič
+ Pavel Medved - 30. dan

8.00

Priprava staršev in botrov na krst
ponedeljek
6. september

19.00
sv . Križ

torek
7. september
sv. Regina,
mučenka

18.40
sv. Marija
19.00
sv. Marija

sreda
8. september

10.00
sv. Martin

ROJSTVO
DEVICE MARIJE

četrtek
9. september

sobota
11. september

nedelja
12. september
24. nedelja
med letom

19.00
sv . Marija
18.30
sv. Martin

+ Jožef Koznik

VEČERNICE
v zahvalo za hčerke

+ Marica Košalin

v zahvalo (Željko)

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM

+ Antonija Zupančič
19.00
+ sor. Cestnik, Čop, Laznik
sv. Martin
+ Roža Ivšek
19.00
sv. Martin

+ Zvonka Pogačnik
za zdravo pamet
za zdravje
+ Boris Gracar, sor. Közel, Götz

živi in + farani
8.00
+
Ana
Brečko
sv. Martin
+ Ana Bricl -30. dan
10.00
sv. KrižRETJE

ŽEGNANJSKA NEDELJA
+ Ivan Gričar
za zdravje Joži (od sodelavcev
župnije in Karitasa)

Za lažjo uskladitev terminov, sporočam, da so priprave staršev in
botrov na krst vsak drugi četrtek v mesecu, v septembru - 9.9. ob
18.uri. Starši in botri naj prijavijo svojo udeležbo preko el.pošte ali po
telefonu, kjer se dogovorimo tudi za datum sv. krsta.

S svetim opravilom so bili pokopani:
+ Igor R. Garantini, Gabrsko 67,
+ Veronika Verdel, Gabrsko 21 b,
+ Josip Škofca, Vreskovo 44
+ Ana Bricl, Pod Ostrim vrhom 19.
.

Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj im sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.

Župnija Trbovlje,
Trg Franca Fakina 31,
1420 Trbovlje.
e -naslov: zupnijatrbovlje@gmail.com;
spl. stran: www.zupnija-trbovlje-martin.rkc.si
žpk Tomaž Šojč, tel.: 041 298 385
Uradne ure v župnijski pisarni: običajno ob ponedeljkih
med 10. in 12. uro.

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali
tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh
pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po
bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v
župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim
namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

Izdaja: Župnijski urad Trbovlje
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Župnijsko glasilo župnij sv.Martin in sv.Marija Trbovlje
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