FEBRUAR

21

PONEDELJEK
FEBRUAR

22

TOREK
FEBRUAR

23

SREDA
FEBRUAR

24

ČETRTEK
FEBRUAR

25
PETEK

FEBRUAR

26

SOBOTA
FEBRUAR

27

NEDELJA
FEBRUAR

28

PONEDELJEK
MAREC

1

TOREK

18.00 †Tina in Stane Vidmar
PETER
v zahvalo in priprošnjo za zdravje
DAMIANI
za srečen porod
škof in cerk. uč.
SEDEŽ
APOSTOLA
PETRA

18.00 †Milan Arenšek, obl.
†Janez, Tončka in Lojze Čebašek
†Peter Gašperlin

POLIKARP
škof in
mučenec

18.00 †brat Tone in teta Marija Kuhar
†Tilka Potočnik
†Marinka ter starši Alojzij in Valentina Potočnik

MATIJA
apostol
VALBURGA
opatinja
ALEKSANDER
škof
8. NEDELJA
MED LETOM
ROMAN
opat
ALBIN
škof

MAREC

2

PEPELNICA

SREDA
MAREC

3

ČETRTEK
MAREC

4

PETEK
MAREC

5

SOBOTA
MAREC

6

NEDELJA

18.00 †Matija in Irmina Pernuš
†Rudolf Komurka, obl.
†Franc Knific
18.00 †Franc Luskovec in Metka Markelj, obl.
†iz družine Sirc in Močnik
†Peter Gašperlin- Milje 24
18.00 †starši in brat Franc Rakovec
†Mateja Kimovec
8.00
8.00
10.00
19.00
18.00

za farane
v zahvalo in priprošnjo Materi Božji (OLŠEVEK)
†starši in brat Smodila; †Robert Jeraj, obl.
†Jože Bolka, 30. dan; †Anica Bolka, obl.
†Gabrijela in Vinko Kavčič
†Marija Jarc
†Milena Čebulj

18.00 †Frančiška Vehovec, 30. dan
†Albin Svetelj
†Marija Ajdovec, obl.
8.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
18.00 †Pavel in Pavla Gorenec, obl.
†Viktor Ropret

ANZELM
opat

18.00 †starši Jeraj in brat Janez
†Jože Mohar, obl.
†Frančiška Jenko

KAZIMIR
poljski
kraljevič

18.00 †Alojzij in Marija ter brat Jože Štern
†Vida Zupanc
†Andrej Barle, obl.

HADRIJAN
mučenec
1. POSTNA
NEDELJA

18.00 †Polona Tičar
†Frančiška Rozman
†Franc Traven
8.00 za farane; †Vika Pestar; 8.00 †Ivan Logar (OLŠEVEK)
10.00 †Anton, Marija in Toni Žerovnik; †Marija Jenko
19.00 †Jože Gašperšič, obl.; †Ana Golob
†Marjan Kadivec; †Ana Zupan; v zahvalo
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PEPELNICA IN SVETI POSTNI ČAS

Na pepelnično sredo, 2. marca, bomo v Katoliški Cerkvi začeli postni čas, ki bo
trajal štirideset dni (iz štetja so izvzete nedelje v postnem času, saj za kristjane vsak
nedeljski dan pomeni malo veliko noč). Postni čas bomo sklenili s praznovanjem
velikonočnega tridnevja, ki se začne s krizmeno mašo na veliki četrtek dopoldne.
Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto opravlja obred pepeljenja. Duhovnik
verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže
notranja razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja.
Duhovniki v postnem času nosijo bogoslužna oblačila v vijolični barvi, ki simbolizira
resnost, zbranost in duhovno poglobljenost.
Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti, saj se tudi on po
smrti spremeni v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore in
prenovitve. Kakor ogenj snov prenovi v pepel, tako naj bi se tudi človek s pokoro
prerodil v novega človeka. Pepel pomeni človekovo telesno minljivost. Ko mašnik
na začetku postnega časa vernikom s pepelom na čelo začrta znamenje križa in
izreče: „Pomni, človek, da si prah in da se v prah povrneš“ ali „Spreobrni se in veruj
evangeliju,“ napoveduje konec zemeljskega življenja. Sčasoma vse postane prah,
tako veliko in pomembno, kot tudi majhno in nevredno. V svetopisemski govorici
pepel pomeni minljivost in nevrednost. Človek se v stiski in ob smrti zave bivanjske
omejenosti in si v trenutkih žalosti, prošnje in pokore na glavo posipa pepel.
Postni čas je spokorni čas. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem
življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na
križu. Naše notranje prizadevanje naj bi se na zunaj izražalo v poglobljeni molitvi,
postu in dobrih delih. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset
dni postil v puščavi, o čemer poročajo tudi evangelisti.
Pomenljiva vidika posta sta okrepitev osebne duhovnosti in povezanosti z Bogom,
zato so odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela sredstva za doseganje
tega cilja. S prejemom zakramenta krsta so pri novokrščenemu vsi grehi očiščeni.
Postni čas torej izpostavlja tudi duhovnost svetega krsta kot simbolno spravo med
Bogom in človekom.

Strogi post je na pepelnico in veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan do
sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže vse od izpolnjenega 18.
leta do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj
postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim
delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači,
ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v
večji povezanosti z Bogom. Cerkev uči, da so dobra dela, post, miloščina ubogim
in molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne sama sebi namen.
SEJA ŽPS bo v sredo, 23. februarja, ob 19- ih.

PRAZNIK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA SV. REŠNJEGA TELESA

Na prvo postno nedeljo, 6. marca, bomo pri župnijski cerkvi obhajali slovesni
praznik celodnevnega češčenja Svetega Rešnjega Telesa. Ker je letos ta dan ravno
nedelja, bomo s češčenjem in molitvenimi urami začeli po drugi sveti maši, ki je
ob 10- ih. Jutranjo sveto mašo ob 8- ih in dopoldansko sveto mašo ob 10- ih bo
daroval upokojeni nadškof msgr. dr. Anton Stres. Po drugi sveti maši bodo sledile
naslednje molitvene ure:
- ob 11- ih možje in fantje
- ob 12- ih tiha in zasebna molitev
- ob 13- ih Frančiškova skupina
- ob 14- ih veroučenci od prvega do četrtega razreda skupaj s starši
- ob 14.30 veroučenci od petega do devetega razreda skupaj s starši
- ob 15- ih farani iz vseh podružnic
- ob 16- ih žene in dekleta
- ob 17- ih mladina
- ob 18- ih skupna molitev
- ob 19- ih sklep češčenja s petimi litanijami Srca Jezusovega, zahvalno pesmijo
in sveto mašo, ki jo bo daroval naš nekdanji kaplan gospod Miro Bergelj, ki je sedaj
župnik in dekan v Radečah, v naši župniji pa je bil kaplan od 1. avgusta 2009 do
19. decembra 2010. Na praznik celodnevnega češčenja Svetega Rešnjega Telesa
lepo povabljeni tudi k sveti spovedi. Priložnost bo zjutraj od 7- ih do 12- ih, ko bo
spovedoval spiritual Bogoslovnega semenišča gospod Gregor Celestina in popoldan
od 17- ih dalje, ko bo spovedoval nadškofijski tajnik gospod Boštjan Prevc. Naj bo
praznik celodnevnega češčenja Najsvetejšega zakramenta priložnost za poglobitev
in utrditev naše vere in zaupanja v Živega Boga med nami. Pridite, molimo!

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

Eno uro pred večerno sveto mašo v četrtek, 10. februarja, bomo pred Najsvetejšim molili za bolne in preizkušane; v četrtek, 17. februarja, bomo molili za našo
domovino; v četrtek, 24. februarja, bomo molili za spravo in razumevanje po naših
domovih; v četrtek, 3. marca, pa bomo molili za duhovnike in nove duhovne poklice.

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI IN SVETE MAŠE

V župnijski pisarni so uradne ure vsak torek dopoldan od 9- ih do 12- ih in vsak
četrtek popoldan od 15- ih do 17- ih. Sprejemamo že mašne namene za mesec maj.
Po veliki noči bomo ponovno začeli s svetimi mašami na podružnicah.
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NEDELJA

RIHARD
kralj

18.00 †Franc Novak, obl. in Irena Potočnik
†Pavel Janežič, obl.
†Angela Cuderman, obl.

HIERONIM
redovni
ustanovitelj

18.00 †Maks Krumpestar in sorodniki Podjed
†Anica Najžar
†Jernej, obl. in Kristina Česen

APOLONIJA
devica in
mučenka

18.00 †Frančiška Vehovec, 7. dan
†Goran Grgorinić, 30. dan; †Ivanka Perdan, obl.
†starši in dva brata Kuhar ter sestra Zorman

SHOLASTIKA
devica

18.00 †brat Jožef in starši Rupnik
†Ivanka in Lojze Potočnik, obl.
†starši Sajevic in Zaletelj

LURŠKA
MATI BOŽJA

18.00 †oče Jože in teta Micka Sajevic, obl.
†Marija in Miha Štern
na čast Lurški Materi Božji za zdravje

FELIKS
opat
6. NEDELJA
MED LETOM
VALENTIN
mučenec

18.00 †Marija, obl. in Vinko Frantar
†Franc in Marija Jenko, obl.
8.00 za farane; 8.00 †Jakob Ferjan, obl. (OLŠEVEK)
10.00 †Janez Golorej, obl.
za krščence in njihove družine
19.00 †Darija Kalan
18.00 †Ciril Vehovec, 7. dan
†starši Anica in Vinko Pušavec
†Slavka Pirnovar, obl.; †Marjan Prosen, obl.

KLAVDIJ
redovnik

18.00 †Marija in Branko Pipan
†Minka in Marjan Bučan, obl.
†Štingelčevi

JULIJANA
mučenka

18.00 †Ivan, obl. in Jorg Benedičič
†starši Marija in Albin Okorn
v zahvalo za življenje in priprošnjo za zdravje

SILVIN
škof
FRANČIŠEK
REGIS
duh. in muč.
KONRAD
spokornik
7. NEDELJA
MED LETOM

18.00 †Angela Kalan, obl.
†Ivan Kemperle
†Marjeta Mohorič, obl.
18.00 †Franc Markuta, 30. dan
†Drago in Neža Škerjanc
†Angelca in Stane Jankovič
18.00 †starši Škofic in Anton Jurgec
†starši in vsi rajni iz družine Zupan
8.00
8.00
10.00
19.00

za farane
na čast svetemu Valentinu za zdravje (OLŠEVEK)
†Valentin Delavec, obl.; †starši in bratje Mohar
†Ana Golob, 30. dan

