
Dogodki
Oznanila župnije Unec

URNIK SVETIH MAŠ
ponedeljek, četrtek, sobota: 
19h (zimski čas 18h)
nedelja: 8.30

  - VPISOVANJE V VEROUČNO 

  ŠOLO: 4.9., od 16. do 19. ure;

- ZAČETEK VEROUČNEGA LETA

  nedelja, 10.9. ob 8.30;

- SREČANJE STAREJŠIH:

  nedelja, 24.9., ob 8.30;

- ŽEGNANJE V I.SELU:

  nedelja, 1.10., ob 10. uri;

- SKLEP ROMANJA FATIMSKE

  MATERE BOŽJE: petek, 13.10., 

 ob 18h v Cerknici;

- DAN CELODNEVNEGA ČEŠ-

  ČENJA NAJSVETEJŠEGA: nedelja, 

 29.10.;

NOVEMU VEROUČNEMU IN PASTORALNEMU LETU NAPROTI

Župnija smo ljudje, v njej vsi čutimo, živimo in prinašamo del sebe. Župnija je sku-
paj s starši tudi kraj vzgoje in izobraževanja, druženja in prijateljevanja. Da bi bili 
vsi skupaj kar najboljši in veseli kristjani – Božji prijatelji, to poskušamo odkrivati 
in utrjevati v veročni šoli.

Našo veroučno šolo začnejo obiskovati otroci v prvem razredu devetletke. V tem času s katehistinjo 
in starši, utrjujejo prve korake z Jezusom v župnijski skupnosti.
V naslednjih dveh letih se v veroučni šoli pripravijo otroci na prejem zakramenta sv. spovedi in sv. 
evharistije, ob praznovanju prvega obhajila.
Veroučenci in kateheti se trudimo, da bi poglobili svoje versko znanje pri rednih veroučnih urah. 
Da bi nam bilo bližje tudi liturgično sodelovanje, občasno aktivneje sooblikujemo nedeljske svete 
maše. Posebej vključujemo v pastoralno življenje naše birmance, ki se zadnji dve leti veroučne šole 
pripravljajo na prejem zakramenta sv. birme. Želimo si, da bi imeli osebno izkušnjo sodelovanja v 
župniji, pri konkretnih aktivnostih, da bodo kasneje kot starejši kristjani, prav razumeli in udeja-
njali bogoslužno leto z vso svojo bogato simboliko.
Po starem izročilu se prva nedelja v pastoralnem letu imenuje tudi »angelska nedelja«. Ko je izvo-
ljeno ljudstvo potovalo proti obljubljeni deželi ga je po poti spremljal angel Gospodov: »Glej, angela 
pošljem pred teboj, da te obvaruje na poti in te pripelje v kraj, ki sem ga pripravil« (2 Mz 23,20). 
Naj tudi v pastoralnem letu, ki je pred nami, Gospod pošlje svoje angele vsem učiteljem, katehetom, 
duhovnikom, staršem in vsem faranom, da bodo varovali in usmerjali na prava pota.

Naj ob angelski nedelji ob začetku pastoralnega leta izpostavim le dve konkretni misli. Prva je vze-
ta iz spisov svetega Bernarda, ki pravi: »Pazi nase! Kajti na vseh tvojih potih stojijo ob strani angeli, 
kakor jim je bilo ukazano. V vsakem prenočišču, v vsakem kotičku, imej spoštovanje pred svojim 
angelom! Kako neki bi si v njegovi navzočnosti upal storiti kaj takega, česar bi si ne upal storiti v 
moji navzočnosti?« In kakor piše apostol Pavel: »Marveč zatiram svoje telo in ga usužnjujem, da bi, 
ko oznanjam drugim, sam ne bil zavržen« (1 Kor 9,27).

Druga misel pa je vzeta iz spisov svetega Ignacija Lojolskega: »V svojem življenju, naj bi bili kakor 
angeli, ki nimajo nič več opravka sami s seboj in ki se popolnoma razdajajo v skrbi za zveliča-
nje duš: noben poraz jim ne vzame poguma, vedno gredo naprej v svojem delu za blagor svojih 
varovancev, vedno vedri in zadovoljni. Saj vedno gledajo obličje Očeta, ki je v nebesih!«
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MOLITEV PRED 
NAJSVETEJŠIM
Je ob prvih sobotah po sveti 
maši. Pred sveto mašo je 
priložnost za sveto spoved.

ŽUPNJISKA PISARNA
Pisarna je odprta po sveti 
maši.

KRŠČEVANJE 
Vpis: vsaj mesec dni pred 
krstom. S seboj prinesite 
rojstni list in družinsko 
knjižico.
Priprava: po dogovoru

POROKE
Zaročenci naj se prijavijo 
vsaj mesec pred poroko. S 
seboj naj prinesejo krstni ali 
samski list ter opravljen tečaj 
priprave na zakon. V domači  
župniji redno prisostvuje 
poroki domači župnik.

POGREBI
Uredite z mrliškim listom, 
nato prijavite pogreb v 
župnijski pisarni, zatem v 
pogrebnem zavodu.
Hvala ker namesto cvetja 
darujete za maše in cerkev.

DOGODKI PRED NAMI

ZAČETEK VEROUČNEGA LETA (10.9.)
V nedeljo, 10. septembra, bomo imeli ob 8.30 sveto mašo,  ob začet-
ku veroučnega in šolskega leta. Starši, otroci in drugi domači z vese-
ljem pridite k tej sveti maši, da bomo svoje prizadevanje izročili v Božje 
varstvo in Vsemogočnega prosili za pomoč. Pri maši bomo blagoslovili 
šolske torbe s potrebščinami z željo, da bi bilo šolsko leto blagoslovljeno.

SREČANJE OSTARELIH IN BOLNIH (24.9.)
Srečanje bo potekalo v nedeljo 24.9., pri sveti maši ob 8.30. Med mašo
bomo obhajali zakrament sv. bolniškega maziljenja. Omogočite vsem
starejšim s prevozi prihod v cerkev. Po maši bo v dvorani pogostitev.

ŽEGNANJE V IVANJEM SELU (1.10.)
Žegnanje v Ivanjem selu bo v nedeljo, 1.10. ob 10. uri. Vabljeni vsi vaščani,
da se priporočimo Bogu, na priprošnjo svetega Hieronima, ki je zavetnik 
ivanjske cerkve. Ofer pri maši bo namenjen potrebam podružne cerkve. 
Sveta maša v Ivanjem selu bo tudi na njegov god, v soboto, 30.9. ob 18. uri.

SKUPNO SREČANJE DEKANIJE OB MARIJI IZ FATIME (13.10.)
Letos praznujemo stoto obletnico Marijinih prikazovanj v Fatimi na Por-
tugalskem. Marija se je v Fatimi prikazovala od maja do oktobra 1917, 
in sicer vsakič 13. v mesecu. V spomin na te dogodke po slovenskih žu-
pnijah med 13. majem in 13. oktobrom, romajo kipci Fatimske Matere 
Božje v preprostih kapelicah. Marija je v preteklih mesecih obiskala tudi 
našo dekanijo. V petek, 13.10., bomo s skupno slovesnostjo, zaključili 
romanje Marije v Cerkniški dekaniji. Ta dan bo skupna maša za vse 
župnije v Cernici, ob 18. uri. Vabljeni vsi farani!

DEKANIJSKO ROMANJE NA BREZJE (15.10.)
Vsako tretjo nedeljo v mesecu, ena izmed dekanij naše nadškofija, roma v 
osrednje Marijino svetišče naše nadškofije, v baziliko na Brezjah. Roma-
nje je namenjeno prošnji in molitvi za nove duhovniške poklice. V nede-
ljo, 15.10., bo cerkniška dekanija pripravljala to molitveno sreča-
nje. Na Brezje, bo ob tej priložnosti pripravljen skupen avtobusni prevoz. 
Vabljeni, da se prijavite!

DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA NAJSVETEJŠEGA (29.10.)
Kot pravi kristjani in farani si bomo vzeli čas za osebno in skupno molitev
pred Najvetejšem, v nedeljo 29.10. Češčenje bomo začeli po jutranji maši, 
sklenili pa s slovesnim sklepom ob 17. uri. Rezervirajte si ta dan, da boste 
lahko pred Gospodom v molitvi za različne osebne in skupnje potrebe!

Vsakemu verniku stoji ob strani angel kot varuh in pastir, 
da bi ga vodil k življenju.

(sv. Bazilij Veliki)
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Ob začetku novega pastoralnega leta: »Tvoji sveti angeli naj bodo pri 
nas in nas varujejo v miru in tvoj blagoslov naj bo vedno z nami.«
Naša vera naj razsvetljuje in osmišlja vse napore novega šolskega in 
veroučnega leta!

župnik Gregor

SMISEL KATEHEZE V ŽIVLJENJU KRŠČANSKIH DRUŽIN

Starši ste posredovalci življenje svojemu otrokom. S tem ste Božji so-
delavci tudi na vseh drugih ravneh, za celovit telesni in duhovni razvoj 
otrok. To je gotovo velika odgovornost. Ko je dozorela odločitev za krst, 
ste pred Bogom, pred oltarjem, skupaj z botri obljubili in se obvezali, da 
bosta vsaj s takšno vnemo kot skrbite za njegovo telesno življenje, skrbeli 
tudi za njegovo nadnaravno, božje življenje, ki se začne v človeku prav 
pri svetem krstu. To življenje milosti, svetosti, vere in ljubezni do Boga 
imenujemo „nadnaravno življenje“, saj človeku omogoči nadaljevanje 
življenja tudi po telesni smrti, v  večnosti, v nebesih v najbolj srečnem 
stanju. Naj bo nekaj spodbud, ki so program krščanskega življenja, vedno 
znova navzoče tudi v načrtovanju našega osebnega življenja.
1. Naj bo vsak dan v družini vsaj nekaj skupne molitve. Moliti moli-
tve: Sveti angel, o Gospa moja, O Jezus, blagoslovi me, ter Bogu povedati 
nekaj zahval za prejete dobrote in izreči nekaj prošenj za nadaljnjo po-
moč, vam vzame manj kot pet minut na dan, družini pa bo lepa molitev 
gotovo naklonila veliko Božje pomoči - blagoslova. 
2. Vsako nedeljo in praznik vsa družina z veseljem pridite k sveti 
maši. Zelo zgrešeno in nevzgojno je, če pošljete otroka k sveti maši, starši 
pa ne greste. Če je v srcu vera, potem udeležba pri sveti maši ni „obve-
znost“, ampak sreča, da smo lahko uro skupaj z Jezusom, da smo lahko 
pri Njegovi daritvi, da imamo možnost „načrpati“ v dušo nekaj nebeške-
ga, nekaj Božjega. Cel teden naj bo priprava na nedeljsko mašo nizanje 
dobrih del, različnih odpovedi,  molitev. Naša župnija je skupni dom vseh, 
ki spadajo na področje te župnije. Nespametno je mišljenje, da je vsee-
no, kam hodimo k maši, ki ga nekateri radi podkrepijo s stavkom, da je 
Bog povsod. Bog je navzoč v našem življenju, vendar je ustanovil Cerkev, 
po kateri s svojo Besedo in zakramenti prihaja v naše življenje. Kakor je 
družina, Cerkev v malem, in je nobena druga ustanova, ali občestvo ne 
more nadomestiti, prav tako velja to za župnijsko občestvo, ki je Cerkev 
določenega kraja. Kdor ne ostaja povezan z domačo župnijo, kmalu tudi 
ne bo več povezan z Cerkvijo in z Bogom, kar kažejo mnogi konkretni 
primeri iz naših župnijskih občestev. Tako si je zamanj zatiskati oči pred 
resničnostjo, ki z zagotovostjo drži. 
3. Pomembno je tudi osebno sodelovanje, konkretna povezanost 
z župnijskim občestvom. Veroukarji naj se poleg verouka, vključujejo 
v nekatere skupine, kot so, ministranska, otroški pevski zbor, idr. Edino 
tako, bodo dojeli bistvo naše vere, ki je v polnem, zavestnem in dejav-
nem  sodelovanju v občestvu. Kar lahko, in moramo sami storiti v naši 

župniji, ne more noben drug kristjan namesto nas.  Skušnjava pasivnosti in 
apatičnosti se vse preveč ukoreninja v naših občestvih. Končno, bo to tudi 
odločilen element pri odločanju o obstoju naših župnij. Kjer ne bo živega 
krščanskega življenja, je nemogoče, da bi župnija obstala.

5. Vera je osebni, prijateljski odnos človeka z Bogom. Veren človek 
verjame, da Bog biva, redno utrjuje z Njim ljubezen z molitvijo, udelež-
bo pri maši, prejemom zakramentov ter  izpolnjevanjem Njegove volje, ki 
je najbolj  jasno in kratko izražena v Njegovih desetih zapovedih. LAHKO 
SI ZATISKAMO OČI PRED BOGOM IN SI DOPOVEDUJEMO, DA GA NI. ON 
KLJUB TEMU, DA GA POSAMEZNI LJUDJE ZANIKAJO, BIVA IN PAZLJIVO 
SPREMLJA  VSAK NAŠ DAN, VSAKO NAŠE OPRAVILO.

6. Veroučna šola želi kristjana usposobiti da bo lahko krščansko pri-
čeval. V tem smislu je potrebno razumeti tudi vse, kar je povezano z zna-
njem. Kdor želi suvereno pričevati za Kristusa, mora dobro poznati njegov 
nauk in nauk Cerkve. V sedanjem času je potrebna zelo močna intelektu-
alna sposobnost kristjana, da se zna na pravi način s pravimi besedami 
in dejanji postaviti v odnos s svetom. To pa ne izključuje prave ponižnosti 
in predvsem pristnega evangeljskega veselja. Zato ni dovolj, da se imajo 
veroučenci pri veruku le lepo, ampak, da od srečanj odnesejo maksimalno. 
To bo temelj njihovega odraslega krščanskega življenja, za kar jih Cerkev 
po katehezi želi  usposobiti.

VEROUČNI URNIK 2017/2018
1. in 2. razred ČETRTEK ob 17.00 ga. Vladimira Ivančič
3. in 4. razred PONEDELJEK ob 16.00 s. Jana Rovtar
5. in 6. razred PONEDELJEK ob 15.00 s. Jana Rovtar
7. razred PONEDELJEK ob 17.00 s. Jana Rovtar
8. in 9. razred ČETRTEK ob 16.00 g. župnik Gregor Gorenc

Vpis v veroučno šolo bo potekal v ponedeljek, 4.9., od 16. do 19. 
ure v župnišču. Izven tega termina, ne bo vpisovanja! Otroke vpišejo 
starši! Prispevek za veroučne knjige in liturgični zvezek znaša 20€,  za 
kurjavo  pa 30€. Za vpis v 1. razred prinesite s seboj družinsko knjižico, 
oz. krstni list, če je bil otrok krščen drugje.

NOVA KATEHISTINJA V NAŠI ŽUPNIJI SE PREDSTAVI
Sem s. Jana Rovtar. Prihajam iz Selc, majhne, a močne župnije 
na Gorenjskem, trenutno pa živim v Izoli. Odgovorna sem za 
Katehetsko-pastoralno šolo v Škofiji Koper in začenjam z de-
lom v Študentskem domu Jadro v Kopru. V preteklosti sem so-

delovala pri Slovenski šoli za animatorje in še marsikje. Še najbolj pa me 
je zaznamovala in tudi spremenila enoletna izkušnja v skupnosti Cenaco-
lo, ki je sicer namenjena zdravljenju odvisnikov. Poleg tega, da verjamem, 
da naš Bog želi, da bi bili srečni, sem prepričana tudi v to, da je dobro, če 
se vsak dan kaj novega naučimo. Zato se sodelovanja na Uncu veselim.

MISEL ZA ŽIVLJENJE

O, tolažilna, osrečujoča 
je misel: imam zveste-
ga prijatelja, ki mu 
lahko potožim vse svoje  
bolečine, povem vse svoje 
veselje. Zvesti prijatelj 
tudi čez hribe in doline, 
čez morja in jezera ne po-
zabi prijatelja in hvaležno 
misli na vse tiste dobrote 
in prijaznosti, ki mu jih 
je dobri prijatelj izkazal. 
Ali naj mi pozabimo na 
vse, kar nam storijo Božji 
angeli? 
Bodi pozdravljen, moj 
sveti angel varuh, ti zvesti 
spremljevalec vseh mo-
jih korakov, ne bojim se 
mogočnega hrumenja 
groma, ne trepečem pred 
sovražnimi silami noči in 
še čim. Moj angel varuh 
je pri meni, varuje me, 
ničesar se ne bojim. 

(bl. A. M. Slomšek)

SVETNIK MESECA
23. september

 LIN, papež

Omenja ga drugo pi-
smo apostola Pavla 
Timoteju, učencu, ki 
je ostal v Efezu, da bi 
vodil tamkajšnjo Cer-
kev. Lin je bil sin neke-
ga Herkulana, mogoče 
celo rojen v Volterri. 
Stara pisma pripove-
dujejo, da je bil Lin 
izbran za papeža dan 
po smrti sv. Petra leta 
67, v času cesarja Ne-
rona. Njegovo pape-
ževanje je trajalo do 
leta 76. Pokopan je 
v Vatikanu blizu sv. 
Petra. Po nekaterih 
drugih pričevanjih je 
bil papež od leta 69 do 
81. Njegovo češčenje je 
razširjeno po vsej Ita-
liji. Njegove relikvije 
so bile prenesene leta 
1531 v Volterro, kjer 
jih hranijo v cerkvi, ki 
je njemu tudi posveče-
na.
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