Oznanila župnije Cerknica – OKTOBER 2015
Molitev rožnega venca je čudovita šola
življenja s Kristusom pod Marijinim vodstvom.
In kot je zapisal sveti papež Janez Pavel II:
»Moliti rožni venec ni nič drugega, kakor
premišljevati Kristusovo obličje skupaj z
Marijo.« K molitvi nas je tudi sama Marija
spodbujala v svojih prikazovanjih. V teh
prikazovanjih ima Marija večkrat roke
sklenjene k molitvi. Zlasti je poudarjen rožni venec, ki je po sredništvu
Device Marije povezan s Kristusom. Marija je k molitvi rožnega venca
med drugim spodbujala v Lichenu na Poljskem, v Lurdu na Francoskem,
v Valle di Pompei v Italiji, v Fatimi na Portugalskem. Sama se je
imenovala Kraljica rožnega venca.
''Molitev lepa za vsak dan, le moli rad jo, o kristjan," tako nas spodbuja
znana Marijina pesem Kraljica venca rožnega. Za molitev rožnega venca
velja, da je molitev za vse čase, pa tudi za vse starosti in stanove. Leta
1962 je papež Janez XXIII. v apostolskem pismu za mesec oktober o
rožnem vencu takole zapisal: „Rožni venec kot vaja krščanske
pobožnosti zavzema pri duhovnikih in redovnikih takoj za sv. mašo in
brevirjem prvo mesto, pri laikih pa prvo mesto takoj za prejemanjem sv.
zakramentov. To je oblika pobožnega zedinjevanja z Bogom in oblika
vedno visokega duhovnega dviganja." Če redno in s premislekom
molimo rožni venec, rastemo v veri, upanju in ljubezni. Na praznik
Rožnovenske Matere Božje smo še na prav poseben način povabljeni, da
vrednost in lepoto te molitve odkrijemo tudi sami.

Že več kot štiristo let na prvo nedeljo v
oktobru obhajamo praznik sv. rožnega venca oz.
rožnovenske Matere božje, zato to nedeljo
imenujemo rožnovenska. Čeprav morda zveni
nekoliko staromodno, ima rožnovenska nedelja
zgodovinski pridih. Ime je določil tedanji papež
Pij V. (dominikanec Michele Ghislieri, papež v
letih 1566–1572) v spomin na zmagovito bitko
združenih krščanskih sil proti Turkom pri
Lepantu leta 1571.
V drugi polovici 16. stoletja sta si v južni Evropi stali nasproti dve
velesili, ki sta se borili za prevlado na tem prostoru. Avstrijski
Habsburžani so na mejah svojega cesarstva poskušali zaustaviti
prodiranje turške oz. otomanske vojske proti srcu Evrope. Po uničujoči
bitki pri Mohaču na južnem Ogrskem leta 1526 in posledično prvem
obleganju Dunaja leta 1529 se je zdelo, da Turkov nihče več ne more
ustaviti. Krščanska Evropa je bila politično in vojaško razdeljena ter
skregana, širom stare celine so divjale verske vojne kot posledica
reformacije. Muslimanski Turki so izkoriščali to krščansko neenotnost.
Ogrožali so strateški otok Malta sredi Sredozemlja, ki pa so ga malteški
vitezi uspeli obraniti. V začetku avgusta 1571 so se Turki dokončno
polastili beneškega Cipra, zadnje krščanske trdnjave v vzhodnem
Sredozemlju. Zdelo se je, da je končno prišel čas za skupni nastop
krščanske Evrope proti osvajalcem. Papež Pij V. je preko svojih
odposlancev sprte evropske vladarje poskušal prepričati v nujnost
skupnega nastopa, krščansko ljudstvo pa je pozval k molitvi rožnega
venca, da bi si izprosili pomoč Matere božje. Sklenjena je bila “Sveta
liga” oz. koalicija krščanskih držav, za poveljnika pa je bil imenovan don
Juan Avstrijski, nezakonski sin nemškega cesarja Karla V. Habsburškega.
Poveljniku je uspelo zbrati velikansko floto
več kot 200 galej, dobro oboroženih z
gibljivimi topovi. Nasproti mu je stal Ali Paša,
vrhovni poveljnik otomanske flote, ki je štela
skoraj 230 galej, ki pa so zaostajale v topovski
oborožitvi.

Do odločilne bitke je prišlo 7. oktobra 1571 pri Lepantu v
Korintskem zalivu. Floti “Svete lige” se je po robu postavila nekoliko
močnejša, a zastarela turška flota. Na krščanski strani se je borilo okoli
85.000 vojakov in veslačev, Turki pa so v boj poslali skoraj 100.000 mož.
Izid bitke je bil za združeno krščansko ladjevje presenetljivo ugoden,
Turki so bili uničujoče poraženi. Bitka je trajala nekaj ur in v tem času je
bilo potopljenih 113 turških galej in zajetih 117. Ob tem je bilo
osvobojeno večje število krščanskih
veslačev, ki so kot sužnji poganjali
turške galeje. Kronisti bitke
opisujejo, da je morje pordečelo od
krvi več kot 30.000 žrtev spopada.
Spopad pri Lepantu velja za
eno največjih pomorskih bitk v
zgodovini človeštva in zadnji
pomorski spopad, kjer so se borile le galeje – ladje na vesla. Pomenil je
prvo veliko zmago nad Turki. Po Evropi je zavladalo veliko veselje. Na
žalost je krščanska Evropa kmalu pozabila na enotnost, ki je pripeljala
do zmage. Hitro so se obnovile stare zamere in tudi spopadi. Verjetno si
nihče v krščanskih deželah ni znal niti predstavljati uničujočih posledic,
ki bi jih prinesla morebitna turška zmaga pri Lepantu. Turki so si po bitki
in porazu na morju sicer hitro opomogli ter še dobrih sto let na kopnem
ogrožali Evropo.
Papež Pij V. je bil navdušen nad
krščansko zmago, toda žalostila ga je
neenotnost krščanskih vladarjev, ki zmage pri
Lepantu niso znali bolje izkoristiti za odpravo
turške nevarnosti. Sicer je papež Pij V. že
kmalu po zmagi za vso Cerkev uvedel praznik
Marije Zmagovalke (Madonna della Vittoria).
Papež Pij V., ta svetniški in učeni mož, je umrl
1. maja 1572, štejemo pa ga med pomembne
reforme papeže novejšega časa. (Vir: Spletne strani)
RADI MOLIMO ZA NAŠO LJUBO SLOVENIJO IN ZA NAŠO DOMOVINO EVROPO!

KOLEDAR ŢUPNIJE MARIJINEGA ROJSTVA – OKTOBER 2015
DAN

Prazniki, dogajanje

NE
4. 10.

27. NAVADNA

PO
5. 10.

ROŢNOVENSKA
Sv. Marija Favstina

Teden za ţivljenje
Ţ. KARITAS – sestanek ob 19.30

TO
6. 10.

Sv. Bruno

SR
7. 10.

ROŢNOVENSKA M. BOŢJA

ČE
8. 10.
PE
9. 10.
SO
Cerkev in učil. ureja 3. skupina
10.10.
NE
28. NAVADNA
11.10. ROMANJE na Planinsko goro
PO
12.10.
TO
13. 9.
SR
14.10.
ČE
15.10.
PE
16.10.

Cerkev in učil. ureja 4. skupina
SO
17.10.
NE
29. NAVADNA
18.10. MISIJONSKA
Strletov večer – ob 19.00

PO
19.10.

Mašni nameni
8.00
za Meden Marijo in Jožeta
10.00
za starše Stražiščar ter brata in sestro
11.00 (Podslivnica - ŽEGNANJE) za SOSESKO // za farane
19.00
za žive in pokojne misijonarje
7.00 in 19.00 za Jožefo Obreza, obl.
za Edvarda in Rezko Petrovčič
Ob 19.00 Jezero - za Marijo Primožič, 30. dan
7.00 in 19.00 za Marijo Dragolič, 30. dan
(ob 10.30 – Dom) za Karla Škoberneta, obl.
za Janeza Žnidaršiča (Dol. vas 10 a)
7.00 in 19.00 za pokojne Kočevar, Žvokelj in Mekinda
za zdravje in v zahvalo
za Marijo Mulc, obl.
7.00 in 19.00 za Antona Korošca
za Zvonko Veršič - Intihar
za Tadeja Urbasa, obl.
7.00 in 19.00 za Franja Frbežarja
Ob 10.30 v Domu: za pokojne Rotarjeve
7.00 in 19.00 za Jožefa Primožiča
za Anico Sterle, obl.
po namenu Međugorskih romarjev
8.00
za Toneta Martinčiča, obl.
10.00
za Mirando Žnidaršič, obl.
11.00 (Martinjak) za Marijo Šilc, obl.
19.00
za Marijo Martinčič in Ivano Košir, obl.
7.00 in 19.00 za farane
za Franca Petrovčiča
za Jožico Hiti
7.00 in 19.00 za zdravje
za Julijana Sterleta
Ob 10.30 v Domu: za zdravje v čast Materi Božji
7.00 in 19.00 za Marijo Obreza
za Antona Intiharja, obl.
za pokojne iz družine Meden, Zalar in Rožanc
7.00 in 19.00 za pokojne iz družine Rožanc (Brezje 10)
za Radota Vipotnika, 30. dan
19.00 (Martinjak) za Franca Uršiča
7.00 in 19.00 za Alojza Bartola
za Jožefa Kovšca in starše, obl.
Ob 10.30 v Domu za Andreja Mačka in pokojne iz družine Antonove
7.00 in 19.00 za Franca Vidmarja, obl.
za Bibiano in starše Bavdek
za starše Marijo in Franca ter brata Jožefa Mekinda, o.
8.00
za Mele Tilko in Tonija ter Turk Antonijo in Antona
10.00
za Staneta Modica
11.00 (Podslivnica) za Jožefa Primožiča, obl.
11.00 (Martinjak) za Ošaben Marijo, Janeza in Jožeta
19.00
za pokojne iz družine Turk in Marijo Šilc
7.00 in 19.00 za farane
za Angelo Kovačič, obl.
za Ivano Nared

7.00 in 19.00 za Alojza Klančarja in starše
za Krsta Čulibrka, obl.
19.00 (Martinjak) za Franca Šoštariča, 30. dan

TO
20.10.

(ob 10.30 – Dom)

SR
21.10.
ČE
22.10.

PE
23.10.
SO
Cerkev in učil. ureja 5. skupina
24.10. - PREHOD NA ZIMSKI ČAS
NE
30. NAVADNA
25.10. SREČANJE STAREJŠIH IN INVALIDOV
PO
26.10.
TO
27.10.
SR
28.10.
ČE
29.10.
PE
30.10.
SO
31.10. Sv. Volbenk, škof

Cerkev in učil. ureja 6. skupina

NE
1. 11.

VSI SVETI

PO
2. 11.

VERNE DUŠE

7.00 in 19.00 za Jožefo Hiti, 30. dan
za Slavko Đorđevič in Vando Markovič
za Janeza Urbasa (Kramarjevega), obl.
7.00 in 19.00 za Marijo Žerovnik in Franca Gašperlina
za pokojne iz družine Smolej in Kebe
19.00 (Martinjak) za Olgo Cvetko, 30. dan
7.00 in 19.00 za pokojnega Viktorja Šebenika in Janeza Podržaja
za Jožeta Ostanka, obl.
(ob 10.30 – Dom) po namenu Međugorskih romarjev
7.00 in 19.00 za srečno pot
za Antona in Ano Mozetič, obl.
za Jožeta Uleta
8.00
za Ivano Šparemblek, obl.
10.00
za Zorko Štrukelj
11.00 (Martinjak) v čast Svetemu Duhu za zdravo pamet
18.00
za Jožefa Godeša
7.00 in 18.00 za farane
za Jožefa Semiča, obl.
za Ivana Prevca in Anico Vipotnik
7.00 in 18.00 za Jožico Hiti
(ob 10.30 – Dom) po namenu
za
7.00 in 18.00 za Antona in Amalijo Zgonc
za Mirana Zigmunda, obl.
za
7.00 in 18.00 za Marijo Primožič
za Marijo Kovšca
za Olgo Cvetko
7.00 in 18.00 po namenu
(ob 10.30 – Dom) za
17.00 (Martinjak) za Franca Mlakarja, obl.
7.00 in 18.00 za Ivo in Franca Baumana ter družino Donat
za Melito Doles Obreza in pokojne sorodnike
17.00 (Zelše) po namenu Međugorskih Romarjev
8.00
za Marijo Jakopin
10.00
za Meletove, Turkove in Klamerjeve
11.00 (Podslivnica) za Jožefa Primožiča
15.00 (Sv. Janez – pokopališče) za Franca Branislja in pok. Obreza
18.00
za farane (po maši rožni venci za vse rajne)
7.00
za starše, sorodnike in pozabljene duše v vicah
8.00 (Dolenja vas) za Janeza Žnidaršiča in Janeza Urbasa
8.00 (Zelše) za pokojne…
17.00 (Pokopališče) za sorodnike in dobrotnike ter duše v vicah
17.00 (na Jezeru) za pokojne iz družine Martinčič
18.00 (Martinjak) za Pepco Ošaben
18.00
za pokojne…

O Bog, Stvarnik in Odrešenik vseh vernih, podeli dušam svojih služabnikov in služabnic
odpuščanje vseh grehov, da usmiljenje, ki so ga vedno želele, s pobožnimi prošnjami dosežejo.
Prosimo te, pridi na pomoč v vicah trpečim dušam, ki si jih odrešil s svojo krvjo.Gospod, daj jim
večni pokoj in večna luč naj jim sveti. Naj počivajo v miru. Amen.

UTRINKI IZ DOGAJANJA V NAŠI ŽUPNIJI
»Ljubezen nikoli ne mine!« je k novi
maši prišleka vabilo novomašno geslo
na jumbo plakatu ţe ob prihodu v
Cerknico.
Po štiriinštiridesetih letih je kraj preţet s
pripravami na novo mašo.
V soboto, 11. julija, slovo novomašnika
Mitje Marije Ponikvarja od domačih,
voţnja z lojtrnikom, petje slovenskih
ljudskih pesmi, slavnostni sprejem z
godbo pred farno cerkvijo, sveta maša
in dan se je umaknil večeru.
Dočakali smo nedeljo 12. julija 2015, ko
so zvonovi veselo odzvanjali po cerkniški dolini in vabili k slavnostni novi maši. Sonce je
pošiljalo ţarke na prihajajoče goste in domače, na tiste, ki so zasedli kotičke cerkvene
ladje in prostorčke pred cerkvijo.
Gospa Heda Simčič se je 13.
septembra zlatomašniku Jožetu Vidicu
zahvalila v imenu župljanov Cerknice:
Spoštovani g. Joţe! Zaupana mi je
prijetna dolţnost, da se Vam zahvalim
v imenu ţupljanov, ki ste nam bil
pastir, dobrotnik in prijatelj toliko let.
(pravzaprav precej več kot polovico
svojega aktivnega ţupnikovanja).
Ljuba nam je bila Vaša odprtost,
vedrina, Vaš svobodni duh in
neumorna, vztrajna, blagodejna
prisotnost. Vaša pokončna drţa, zvestoba Kristusu in poslanstvu svojega reda sta bili in
sta še vedno, vredni občudovanja ter vsega spoštovanja. Delo z mladimi je Vaše
poslanstvo, a vi ste ga znali zastaviti tako, da je zajelo vse generacije. Veliko generacij,
vse ţupljane, verne, pa tudi neverne. Vesela dvorišča, lutkovna skupina, vrtec, sončni
ţarek, skavti volčiči za najmlajše, ministrantski in otroški pevski zbor; vse to je bil trden
temelj. Mladinski pevski zbor, orkester, skavti popotniki in klan, veliko udeleţencev šole za
animatorje, ki je na začetku obstajala celo v Cerknici, kitarski orkester, šola za kitaro,
mladinska glasbena skupina-Bend, birmanske skupine so gradili zgradbo naprej. Šola za
zakon, kar pet (včasih celo šest) zakonskih skupin, skupina za preventivo pri vzgoji otrok,
biblične skupine, so nadgrajevali trdno osnovo zgradbe. In na vrhu stavbe: mešani pevski
zbor, molitvene skupine, pa skupina za medgeneracijsko pomoč in Karitas, ki neposredno
širita dobrodelno dejavnost tudi med neverne. Vse generacije pa je kot rdeča nit
povezovala med seboj Vaša ljuba Uskovnica. Kdo od nas, ki smo delovali v ţupniji, se je
ne spominja z naklonjenostjo in hvaleţnostjo. Stavba, ki je tako trdno zgrajena dolgo stoji.
Je zavetje in zdruţuje ljudi še naprej. Veliko je Vaše delo. Hvala Vam in naj bo še večje
Vaše plačilo v nebesih!
Dragi g. Joţe zaradi Vas je Cerknica boljša!

Prvo nedeljo v mesecu avgustu sta nas s
svojim obiskom počastila gospod nadškof
Stanislav Zore in salezijanski inšpektor
Janez Potočnik. Gospod nadškof je
blagoslovil obnovljeno streho na cerkvi ter
ostala obnovitvena dela v farni cerkvi v
Cerknici. Ob koncu maše je gospod
nadškof petim posameznikom izročil
priznanje za njihovo poţrtvovalno delo v
ţupniji. V našo sredo pa smo tudi sprejeli
duhovnega pomočnika Antona Horvata, ki
je prišel med nas iz Ankarana.
Od 24. do 29. avgusta
2015 je v naši ţupniji
potekal Oratorij z
naslovom “Hočem biti
svet”. Na letošnjem
oratoriju smo spoznavali lik sv. Dominika
Savia. Geslo oratorija
odraţa Dominikovo
ţivljenjsko hrepenenje,
da bi svoje ţivljenje
vsak trenutek dneva
posvečal drugim in
Bogu, ter tako postal
svet.

Na angelsko nedeljo je bilo žegnanje v Zelšah.
V »svoj dom« se je vrnila znamenita Bergantova slika (kopija) zavetnika sv. Volbenka.
Na svojo vrnitev čakajo še nekatere vrhunske
umetnine, ki so krasile oltarje te znamenite
romarske poti. Cerkev sv. Volbenka je okoli leta
1680 postavil cerkniški ţupnik in opat Gregor
Červič, imenovan tudi Škof. Valvasor pravi, da
se v njej godi veliko čudeţev. Zelše imenuje
»Roţni hribček« (Rosenberglein). Pod romarsko cerkev Zelše je spadala tudi podruţna
cerkev sv. Jakoba, ki je stala pri Podskrajniku.
Po temeljiti sanaciji cerkve sv. Vida v Martinjaku, ki je postala pravi biser in po prav tako
temeljiti obnovi cerkve sv. Petra na Jezeru, se manija obnov ni zaustavila. Tudi majhne
vasice Podslivnica, Mahneti in Otonica so se odločile popraviti svojo cerkvico sv.
Frančiška Ksaverja. Prebarvana je bila ţe močno načeta pločevina na zvoniku,
pripravljajo se tudi nova vhodna vrta v zakristijo. Pri vsaki obnovi sta pomembni dve reči:
kar največje moţno število sodelujočih in posamezniki, ki prevzamejo vodenje del.
Doslej smo bili pri tem uspešni, zato hvala vsem, ki tako zavzeto sodelujete pri obnovah.

Pred nami so spet novi izzivi. Potrebno bo zamenjati povsem dotrajano
streho na cerkvi pri sv. Roku in na kašči ob ţupnijski cerkvi. Poleg
tega smo začeli s postopno obnovo ţupnišča. Zelo pohvalna je
zavzetost animatorjev v Salezijanskem mladinskem centru, ki so se lotili
urejanja nekaterih prostorov. Tam bomo (smo) zamenjali nekaj oken in
opravili nekaj nujnih vzdrţevalnih del. Nabavili bomo tudi nove klopi in
stole za veroučno učilnico. Bog-lonaj vsem za naklonjenost in podporo.

VEROUK V LETU 2015/16
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred
Predšol.

ponedelj.
ob 17.00

torek

sreda

ob 15.00
ob 16.00
ob 17.00
ob 16.00

četrtek
ob 16.00
ob 15.00
ob 16.00
ob 17.00
ob 15.00
ob 15.00
ob 16.00

petek
ob 16.00
ob 15.00
ob 16.00

ob 17.00
ob 16.00
SONČNI ŽAREK - vsako 1. in 3. soboto v mesecu ob 10.00

katehet
ga. Vesna M.
ga. Urška K.
ga. Urška K.
g. Jožef
g. Jožef
g. Jožef
g. Janez
g. Janez
g. Janez
ga. Veronika U.

Skupine za urejanje cerkve in ţupnišča:
1. skupina – Loško
2. skupina – Peščenk
3. skupina – Peščenk in Svinja gorica
4. skupina – Cerknica mesto
5. skupina – Kamna Gorica
6. skupina – Dolenja vas
7. skupina – Jezero
Vse druge skupine: ministranti, nogometna ekipa, pevci, DMŢ za mlade, skavti, birmanske
skupine, kitaristi, orkester, pohodniki, šivilje…imajo srečanja po ustaljenem urniku. Vabljeni!
Zakonske skupine:
1. zakonska – zadnji petek v mesecu
2. zakonska – drugi petek v mesecu
3. zakonska – prvi petek v mesecu
4. zakonska – druga sobota v mesecu
5. zakonska – tretja sobota v mesecu
6. zakonska – prva sobota v mesecu









Molitvena skupina – vsak ponedeljek po večerni maši.
4. oktober: Žegnanje v Podslivnici, blagoslov obnovljenega zvonika.
5. oktober: Sestanek Karitas – za člane/ice in vse, ki bi želeli sodelovati.
10. oktober: Dekanijski kviz za ministrante in nogometni turnir.
11. oktober: Romanje (peš) na Planinsko goro; zbiranje 12.30 pri župnišču.
18. oktober: Strletov večer v Cerknici – v cerkvi ob 19.00. Predava dr. Pirš.
25. oktober: Srečanje starejših in onemoglih – pri maši ob 10.00 in nato v SMC.

Mesečna oznanila TABOR. Odgovarja župnik Jožef Krnc, GSM 031-319-242.
Kaplan Janez Žerovnik, GSM 031-247-685. Duh. pomočnik Anton Horvat, GSM 064-155-188.
Splet: http://donbosko.si/cerknica/, E-pošta: zupnija.cerknica@gmail.com

