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SPRAŠUJEM TE

Duhovnik in slikar p. Marko Ivan Rupnik v knjigi V plamenih gorečega grma
opisuje srečanje s študentom. Z njim se je pogovarjal v svojem slikarskem ateljeju, ob velikem platnu, na katerem je bil naslikan obraz Jezusa Kristusa. S fantom
sta sedela vsak na svoji strani slike. Pater je obiskovalca vprašal, koga gleda Kristus, in fant mu je odgovoril, da so Jezusove oči uprte
vanj. Nato je slikar študentu predlagal, naj vstane in korak za korakom prihaja bliže Jezusu.
Duhovnik je mladeniču rekel: »Predstavljaj
si, da se počutiš osamljenega in imaš glavo
polno hudobnih misli. Kako te zdaj gleda
Kristus?«
»Še vedno prijazno,« odgovori mlad fant.
Po naslednjem koraku ga vpraša: »Zdaj si
predstavljaj, da si s svojimi prijatelji, sobota
zvečer je, pijani ste. In Kristus?«
»Gleda me z isto dobrohotnostjo,« odgovori
študent.
Še dvakrat je pater Marko izrazil neprijetna dogodka iz fantovega življenja. Študent je videl le Jezusov prijazen obraz.
Pater je mladeniču pojasnil: »Ko boš v vseh teh resničnih življenjskih okoliščinah čutil na sebi sočutni in usmiljeni Kristusov pogled, boš zares duhoven
človek. Blizu boš temu, kar imenujemo notranji mir, vedrina duše. Mir skusiš, ko
se prepoznaš v Jezusovem usmiljenem pogledu in spoznaš, kako te kot balzam
ovija Njegova brezpogojna ljubezen.«
Človek se lahko spremeni le v moči ljubezni, ki osvoji njegovo srce. Gospod Jezus, naj na sebi vedno čutim tvoj ljubeči pogled.

KOTIČEK ZA VEROUKARJE

NAREDI:
Kovačevi so se
odpravili na
postno romanje.
Namenjeni so v
baziliko na Brezje.
Pomagaj jim
izbrati pot, po
kateri morajo
hoditi, da prispejo
na želeni cilj.

GOSPODOVO OZNANJENJE – DAN STARŠEV
25. marca, na praznik Gospodovega oznanjenja Devici Mariji, obhajamo dan
staršev. Ob prazniku se staršem zahvali za njihovo ljubezen in vse dobro, ki ti
ga naklanjajo.
Velikokrat so v težkem položaju, ko sami ne vedo, kako ravnati, da bi bilo za
otroka najbolje. Na ta dan jim ob besedah zahvale nakloni tudi molitev. Posebej
prosi svojo nebeško mater Marijo, da bi jim stala ob strani, jim dajala moč za
njihovo nesebično razdajanje in tolažbo v trenutkih preizkušenj.
Tudi otroci, ki so zaradi bolezni ali drugih okoliščin umrli, imajo starše. Ti na
praznik, ko se drugi zahvaljujemo svojim materam in očetom, teh ne morejo
objeti in se jim zahvaliti za vso njihovo ljubezen. Lahko pa v svojih molitvah
prosimo nebeško mater Marijo, da tudi tem staršem daje moči in tolažbe. Tudi
njihova starševska ljubezen je zapisana v nebesih, od koder jim njihovi otroci
zanjo vračajo z obiljem blagoslova.
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MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
IZOBČENKA
Hodim po šoli in gledam po učilnicah. Zunaj je še tema, a je šola kljub temu
polna. Vse učilnice so polne otrok in odraslih. Odprem neka vrata, a jih kaj kmalu zaprem. Vsi v učilnici so me grdo pogledali in s tem dovolj dobro pokazali, da
me nočejo bo sebi. Hodim še naprej in odpiram vrata, a vsi me grdo gledajo. Vsi
kričijo, naj grem stran. Nihče me noče ob sebi.
Končno pa najdem učilnico, v kateri so ljudje, ki radi pišejo. Sem spadam, si
mislim. Odprem vrata in se zazrem v znane in neznane obraze. Končno sem prišla sem, kamor spadam. Nihče me ni hotel ob sebi samo zato, ker sem spadala
sem.
»Pojdi stran!« kar naenkrat zaslišim. Obrnem se proti dekletu, ki je to izrekla,
a v tem trenutku pride glas Iz druge strani:
»Ne potrebujemo te!« Nekaj ljudi vstane in stopi do mene. Prestrašim se, vendar se ne morem premakniti. Moje noge so težke kot jeklo.
»Povsod si samo v napoto!« Z rokami si pokrijem ušesa. Ne zmorem več.
»Ti nisi nič!« solza mi steče čez lice in takrat zakričim.
Sedim na svoji postelji in opazujem sobo okoli sebe. Samo sanje so bile, se
tolažim, samo sanje so bile. Ozrem se proti sliki, na kateri sva s prijateljico, in
proti sliki, na kateri sem s svojo družino. Seveda nekam spadam. Spadam točno
sem, kjer sem.
Erika Kum
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SPODBUDA ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
NE BODIMO ODVISNI OD VELIKIH PRIČAKOVANJ
Za zdrav zakonski odnos je prvi pogoj zvestoba. Ta mora biti brezpogojna,
tudi ob neprespanih nočeh, tudi ko je nemogoče imeti romantični večer v dvoje
in tudi takrat, ko se srečujemo z drugimi prijetnimi osebami.
Na poročni dan obljubimo celostno sprejemanje zakonca in zvestobo, brez
katere ne more biti niti zaupanja, niti spoštovanja in ne ljubezni. Pomembno je,
da vztrajamo v zvestobi, ki smo jo obljubili, in ohranjamo odločitev za svojega
moža oz. ženo. Ključna je odločitev za ljubljenega človeka, ki je bila izražena z
zakonsko obljubo.
Zahodna kultura namesto truda in vztrajanja skupaj v dobrem in slabem promovira mit romantične ljubezni in užitke. Razširjeno je mnenje, da mora zakonski odnos na prvem mestu prinašati ugodje. Kaj hitro se zgodi, da zakonca ob
težavah začneta razmišljati, če sta sploh še za skupaj in če ne bi bilo zanju bolje,
da bi šla vsak svojo pot.
Pot do osrečujoče ljubezni je tlakovana z daljšimi obdobji trdega dela in skupnega prizadevanja za rast odnosa. Četudi zakonca nista več očarana drug nad
drugim, to ne pomeni, da se v globini nimata rada.
Seveda je tudi navdušenost nad odnosom pomembna. Zanjo se morata truditi oba. Včasih bo morda v odnos nekoliko več vlagal eden od zakoncev, drugič
drugi, a pomembno je, da si oba prizadevata in se zavedata, da lahko le negovanje potreb obeh privede do odnosa, ki bo oba osrečeval.
Prim.: Urša Črnivec, Ognjišče 2/13
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JESEN ŽIVLJENJA
SVETOVNI DAN BOLNIKOV
Tema letošnjega dneva bolnikov nas vabi k premišljevanju citata iz Jobove
knjige: »Slepemu sem bil oko in kruljavemu noga!« Ta modrost je polna usmiljenja.
Čas, ki ga preživimo ob bolniku, je sveti čas. Zaradi naše bližine in prisrčnosti
se bolnik počuti ljubljenega. Za bolnika si moramo vzeti čas – za nego in pogovor. Preprosto bodimo z njim.
Ko se v življenju pojavi bolezen, osamljenost in trpljenje, vse te preizkušnje
lahko preusmerimo v osebnostno in duhovno zorenje. V času trpljenja je človek nagnjen k malodušju in brezvoljnosti. Stiske in preizkušnje iz nas iztisnejo
življenjsko moč in ustvarjalnost. Težko se je popolnoma izročiti v Božje roke in
neomajno zaupati.
Trpljenje, bolezen, žalost, starost … so tudi priložnosti popolne izročitve Božji
previdnosti. Bolečina in trpljenje moreta priti v naše življenje. Mati Terezija je
zapisala, da so bolečina, trpljenje in žalost samo znamenje, da smo prišli blizu
Njega.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
1. marec – 2. POSTNA NEDELJA: Njegova oblačila so se zasvetila silno bela
kakor sneg; tako ne zna beliti noben belilec na zemlji. Prikazal se jim je Elija z
Mojzesom in oba sta se z Jezusom razgovarjala. In naredil se je oblak ter jih obsenčil, iz oblaka pa je prišel glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« (Mr
9,3–4.7)
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8. marec – 3. POSTNA NEDELJA: V templju je našel prodajalce volov in ovac
in golobov in menjalce, ki so tam sedeli. In naredil je iz vrvi nekak bič in vse
izgnal iz templja, ovce in vole; menjalcem je raztresel denar in prevrnil mize,
prodajalcem golobov pa je rekel: »Spravite to proč, in iz hiše mojega Očeta ne
delajte tržnice!« (Jn 2,14–16)
15. marec – 4. POSTNA NEDELJA: Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet,
da bi svet obsodil, marveč da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, ne bo obsojen; kdor pa ne veruje, je že v obsodbi, ker ne veruje v ime edinorojenega Sina
Božjega. Obsodba pa je v tem, da je na svet prišla luč, pa so ljudje bolj vzljubili
temo ko luč, zakaj njih dela so bila hudobna. (Jn 3,17–19)
19. marec – SVETI JOŽEF, MOŽ DEVICE MARIJE: Ko pa je to premišljeval,
glej, se mu prikaže v spanju Gospodov angel in pravi: »Jožef, Davidov sin, ne boj
se vzeti k sebi Marijo, svojo ženo; kar je namreč spočela, je od Svetega Duha.
Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus, zakaj on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih
grehov.« (Mt 1,20-21)
22. marec – 5. POSTNA – TIHA NEDELJA: Resnično, resnično, povem vam:
»Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu. Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgubil; in kdor svoje življenje na
tem svetu sovraži, ga bo ohranil za večno življenje.« (Jn 12,24–25)
25. marec – GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI: Angel ji je rekel: »Ne boj
se, Marija, zakaj milost si našla pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj
ime Jezus. Ta bo velik in Sin Najvišjega; Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega
očeta Davida in bo vladal v Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo
konca.« (Lk 1,30–33)
29. marec – 6. POSTNA, CVETNA NEDELJA: Ko je drugi dan velika množica,
ki je bila prišla na praznik, slišala, da prihaja Jezus v Jeruzalem, so vzeli palmove
veje, mu šli naproti in klicali: »Hozana, blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem
imenu, kralj Izraelov!« (Jn 12,12–13)
5. april – VELIKA NOČ: Tedaj je prišel Simon Peter, ki je šel za njim, in je stopil
v grob. Videl je, da so povoji na tleh in da prtič, ki je bil na njegovi glavi, ni ležal
med povoji, ampak posebej, zvit na drugem mestu. Tedaj pa je vstopil tudi oni
drugi učenec, ki je prišel h grobu, in je videl in veroval. (Jn 20,6–8)
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PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA
Človek, ostani moški, ostani ženska!
Kot moškega in žensko si nas ustvaril,
z božjim virom navdiha in ustvarjalnosti,
s srcem, širokim od odločnosti in velikodušnosti,
s srcem, ki raje izbira svobodo kot moč,
ki raje izbere življenje kot slavo,
ki ne pristaja na vlogo gledalca iz gugalnika,
s srcem, ki mu je dolgčas največji tujec.
Kot moškega in žensko si nas ustvaril,
da bi drug drugega priklicali iz jam egoizma,
da bi življenje nikoli ne usahnilo,
da bi naša jutra ne bila brez upanja
in da bi noči ne ostale brez bližine.
O, da bi si upali biti moški,
ki dajejo varnost in moč;
da bi bili vitezi v službi ljubezni,
ki se ne skrivajo za bojnimi oklepi;
da bi bili kralji z žezlom odgovornosti,
ki si upajo vzeti življenje v svoje roke;
da bi se kot preroki pustili izzvati Bogu
in zaupali temu, kar v duši zaslišijo od Njega!
O, da ne bi prenehale biti ženske,
ki prinašajo lepoto in nežnost;
da bi bile princese v službi hrepenenja,
ki se ne skrivajo za svojo emancipacijo;
da bi bile kneginje, odprte za darilo življenja,
ki jim srca kipijo za vse bivajoče;
da bi bile mistikinje za razodetje nevidnega
in angeli za zapuščena srca!
Človek, ostani moški, ostani ženska!
Kako bomo sicer ohranili sveti ogenj,
ki povezuje nebo in zemljo?
Življenje živi naprej le, če se pretaka
in živimo lahko le v edinosti z Njim,
ki nas ljubi.
Vir: p. Pavle Jakop; Naša družina 3/2012
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»Sv. krst so prejeli …
Sv. zakon sta sklenila …
Odšli so …«
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
+ MARTINO HROVAT, Petane 1:
		
rodila se je 27. 9. 1938 v Gornjih Lakovnicah
		
umrla je 20. 2. 2015
Našim pokojnim naj Bog da večni mir in pokoj in večna Luč naj jim sveti.

MISEL ZA LEPŠI DAN
Lepe besede nič ne stanejo. Zakaj jih torej ne uporabljamo, da bi osrečili človeka? (vietnamski pregovor)
Življenje ima svoje zakonitosti. Za pošteno pridobljen kruh je treba pošteno delati. Za pošteno pridobljeno zmago se je potrebno pošteno boriti. (Franc Cerar)
Vera je za mnoge dediščina, ki prehaja iz roda v rod kot kakšna stara ura. Obuja spomine, vendar ne tiktaka več. (Phil Bosmans)
Briga me samo neki Nekdo, ki ve za nas. Oziroma ne samo, da ve za nas, ampak za nas tudi skrbi in nam pripravlja neko prihodnost, ki prekaša mizernost
našega življenja na zemlji. (Alojz Rebula)
Način, kako zavrnemo hudega duha, kadar nam vzbuja sovražne misli proti
tistim, ki nam delajo hudo, je, da takoj začnemo moliti za njihovo spreobrnjenje.
(sv. Janez Vianej)
Kdor je dosegel vse cilje, tisti si jih je prenizko zastavil. (Herbert von Karajan)
Bog ne meri naše molitve po naših lepih ali dobrih mislih oziroma besedah,
ampak mu je všeč predvsem naša zvestoba, ki je izraz naše otroške ljubezni do
njega. (Marjan Turnšek)
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To, kar moremo in moramo spremeniti, smo mi sami: našo nepotrpežljivost,
našo sebičnost, našo užaljenost, naše pomanjkanje ljubezni in obzirnosti. (Hermann Hesse)
Šola življenja je Božja šola. Sprejeti je treba tudi udarce. A kovali nas bodo v
krščansko osebnost le tedaj, če bomo v dnu duše prepričani, da kladivo vihti
roka Boga, ki nas ljubi. (Franc Sodja)

ZA DOBRO VOLJO
SENDVIČ – Škotska zakonca se ob izletu po Sloveniji ustavita na Bledu, kjer si
privoščita malico. Naročita sendvič in dva krožnika. Natakar je začuden, ko vidi,
da je polovica sendviča na moževem krožniku nedotaknjena. – »Ali ni dober?«
povpraša. – »Ne, ne,« odvrne mož, »trenutno ima namreč moja žena najine
zobe.«
MLEKO – »Zakaj je v mleku maščoba?« vpraša učitelj biologije. – »Da pri molži ne
škriplje,« kot iz topa ustreli Janezek.
NA AVTOBUSU – Neki moški vstopi v avtobus in zakriči: »Stojte, to je rop!«
– Eden od potnikov z olajšanjem pravi: »Uf, hvala Bogu, bal sem se, da je kontrolor.«
TAŠČA – »Moja tašča je svetnica in njej se moram zahvaliti, da imamo v hiši
končno mir in da nam gre dobro …« – »Blagor tebi! Rad bi jo spoznal. Bi jo predstavil še meni?« – »Žal tega ne morem storiti, pred tremi meseci je umrla …«
SANJE – »Moje sanje so preživeti čudovit dopust na Baliju. Misliš, da to veliko
stane?« – »Kje pa, draga. Sanje ne stanejo nič.«
SREDI NOČI – Policist sredi noči ustavi pijanca in ga vpraša: »Kam pa se majete ob tej pozni nočni uri?« – »Hja, na predavanje?« odgovori pijanec. – »Dajte
no, kdo pa ima predavanje ob taki uri!?« vztraja policist pri vprašanju. –»Ja, moja
žena!«
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SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
IMENA DAROVALCEV: Modic, POT; Potok, 3. skupina; skupina Prapreče in
Mraševo; Vidic, HRU; Štefka Avguštin; Dragica Janškovec; Nada Gril, RV; Jožica
Kopina, RV; Rumanja vas, 1. in 2. skupina; Vintar; Fifolt, POT; Župevec; Kužnik.
DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Doljak, DS; Kren, RV; Frančiška Zupančič; Stanka Šporar; Vidic, HRU; Darinka Šenica, STR; Koncilja, RV8; Marjetka Dular; Gašperšič; Iva Darovec.
DAR ZA OGREVANJE: Jože Hrovat, Racman; Viktor Lukan, RV; Stane Zupančič; Majda Tavčar; Franc in Majda Nose; Kren, RV; Frančiška Zupančič; Zupančič
– Jerman; Stanka Šporar; Franc Petan, POT; Marjan Seničar; Vidic, HRU; Tončka
Šali; Karolina Mrvič; Štefka Avguštin; Darinka Šenica; Primož Zore; Fifolt, POT;
Gašperšič; Na Žago 29, STR; Župevec; Nose, Pod Srobotnikom.
DAR ZA OBNOVO CERKVE DEVICE MARIJE, TOLAŽNICE ŽALOSTNIH,
NA DRGANJIH SELIH: Doljak, DS.
OB SMRTI GREGORJA DOLŠAKA SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALI za svete maše: Martina Picelj (2 maši); Amalija Kren; Zupančičevi,
VV14; družina Golob, VV43a; Marija Golob, VV63; Stane Zupančič; Marko Tavčar z družino; Jožica Petan; Šenica, JV; Hadžić, JV43; Janez in Majda Tavčar; Poreber; N.N.; Jožica Doljak, DS5; Marija Zavadlal; družina Krašovec; Marica Drobnič;
Tončka Šali; Viktor Lukan; Poldka Gričar; Družina Medic.
OB SMRTI GREGORJA DOLŠAKA SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALI za Cerkev: Stane Zupančič; Marija Kulovec; Mirtič; Saje, STR; Božič,
VV71a; Stanojević; Nada Jerman; Kulovec-Turk, VV; Dragica Janškovec; Gačnikova, STR.

BOG POVRNI VSEM!
S SKUPNIMI MOČMI ZA SKUPNO PRIHODNOST!
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OBVESTILA
VOLITVE ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Po odloku Slovenske škofovske konference je ŽPS obvezen za vse župnije. Sedanjemu članstvu preneha mandat na belo nedeljo, 12. aprila 2015. Zato je Jakobovemu pismu dodan IZBIRNI LIST ZA NOVE ČLANE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA. Izpolnjene izbirne liste vrnite v pripravljeno skrinjico najkasneje v nedeljo,
8. marca. Volilna komisija bo pregledala vaše predloge in iz liste predlaganih bo

sestavljen nov ŽPS.
Vsi smo soodgovorni za življenje župnije. Če nekdo ni izbran za ŽPS, ne pomeni, da je rešen vseh odgovornosti za življenje župnije. Od izbranih pa se zahteva
več.
MOLITVENA SKUPINA PRENOVE V DUHU se k molitvi zbira vsak prvi in
tretji ponedeljek v mesecu.
SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
Seja ŽGK bo v torek, 3. marca, po sveti maši.
SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
Svetopisemska skupina se v postnem času srečuje vsak petek po sveti maši.
SREČANJE MLADINSKE VEROUČNE SKUPINE
MVS se sreča vsak ponedeljek ob 18.30 uri.

PREDSTAVITEV PRVOOBHAJANCEV ŽUPNIJSKEMU OBČESTVU
V želji, da se celotna župnija zave pomena prvoobhajilne slovesnosti, bomo
prvoobhajance predstavili med deseto sveto mašo v nedeljo, 8. marca. Celotno
občestvo bomo prosili za molitveno podporo.
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SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja ŽPS bo v četrtek, 19. marca, po sveti maši.
MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
Posebno mesto v postnem času ima ljudska pobožnost, ki nas duhovno pripravlja na praznike. Zato še posebej vabimo h križevemu potu ob petkih pol ure
pred večerno sv. mašo. V petek, 20. marca, vabimo, da se križevega pota udeležijo veroukarji in njihovi starši. Križev pot bodo vodili veroukarji.
KRIŽEV POT bomo v molitvi premišljevali tudi zadnje tri nedelje postnega
časa.
Četrto postno nedeljo, 15. marca, se bomo ob 14.00 zbrali v Marijini cerkvi na Drganjih selih. Peto postno nedeljo, 22. marca, se bomo ob istem času
zbrali v straški cerkvi sv. Tomaža. Na cvetno nedeljo, 29. marca, pa ob 14.00 v
župnijski cerkvi v Vavti vasi.

ŠKOFJELOŠKI PASIJON – VABILO
Na tiho nedeljo, 22. marca 2015, se bomo udeležili ogleda največje predstave
na prostem, in sicer veličastne uprizoritve Škofjeloškega pasijona, ki je najstarejše ohranjeno dramsko besedilo v slovenskem prostoru. Vse, ki bi se radi udeležili
uprizoritve, vabimo, da se čim prej prijavite na tel. št. 031 720 609 (ga. Anica).
Vstopnice bodo v predprodaji cenejše. Cena je odvisna od števila prijavljenih,
zato bo znana kasneje. Prijave sprejemamo do nedelje, 8. marca.
ROMANJE DRUŽIN PRVOOBHAJANCEV NA BREZJE
Predvideni datum romanja je nedelja, 19. aprila, ob 13-ih iz Vavte vasi. Povabljeni ste tudi drugi župljani. Prijave sprejemamo do nedelje, 12. aprila, na telefonu 041 994 008 (s. Pia).
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SREČANJE ZA STARŠE VEROUKARJEV
Za starše veroukarjev pripravljamo srečanje z gostom p. Silvom Šinkovcem. V
petek, 8. maja, ob 19h povabljeni najprej k sveti maši, po maši pa bo predavanje.
Naslov predavanja: Vloga očeta in matere pri vzgoji otrok
Naslednji izvod Jakobovega pisma boste prejeli v poštni nabiralnik v velikem
tednu.

MARIJA, TI SI REKLA »DA«
Marija, ti si izrekla svoj »DA«, poslušala si Jezusa
in poznaš zven njegovega glasu in utrip njegovega srca.
Ti zvezda Danica, govori nam o njem
in nam pripoveduj, kako si mu sledila na poti vere.
Marija, ki si v Nazaretu živela z Jezusom,
vtisni v naše življenje svoje občutke:
svojo odprtost, svojo molčečnost, ki posluša Božjo besedo
in jo v resnično svobodni odločitvi uresničuje.
Marija, pripoveduj nam o Jezusu, da bo iz naših oči odsevala
svežina naše vere in bo vnela srca vseh, ki nas srečujejo –
kakor si ti storila z obiskom pri Elizabeti,
ki se je v visoki starosti s teboj veselila daru novega življenja.
Marija, devica Magnifikata,
pomagaj nam, da bomo prinašalci veselja v svet,
in kakor v Kani opogumi vse mlade ljudi, ki se razdajajo v dobro bratov,
da bi delali le to, kar jim naroča Jezus.
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SVETE MAŠE
18.00 + Alojzija Novinc
18.00 SPOMIN: + Martina Hrovat, 7. dan
18.00 + Bruno Puhar in starši Bukovec, obl.

PON. – 2. 3.

Neža, dev

TOR. – 3. 3.

Kunigunda, kr

SRE. – 4. 3.

Kazimir, krč

ČET. – 5. 3.

Janez od Križa

18.00 za duhovniške in redovniške poklice

PET. – 6. 3.

Fridolin, op

18.00 v spravo za bogokletje

7.30 v dober namen (MH)

PON. – 9. 3.

Perpetua, muč 17.00 S + starši Plut, obl.
Felicita, muč
18.00 DS za žive in umrle župljane
3. POSTNA
7.00 + Ana in Jože Mede, obl.
Janez od Boga 10.00 + Vrhovac
Frančiška, red 18.00 + starši in ostali Sanjkovič

TOR. – 10. 3.

40 mučencev

SRE. – 11. 3.

Konštantin, sp

ČET. – 12. 3.

Justina, dev

18.00 + Antonija Križe Fylypczuk in mož Slavko, obl.

PET. – 13. 3.

Kristina, muč

18.00 + Franc Kren, RV, obl.

SOB. – 14. 3.

Matilda, kr

NED. – 15. 3.

4. POSTNA
Klemen, red

SOB. – 7. 3.
NED. – 8. 3.

18.00 + župnik Gregor Dolšak, rd.
7.30 +Ana Bojanc

PON. – 16. 3. Hilarij, šk

17.00 S + Medic in Marjan Krštinc
18.00 DS za žive in umrle župljane
7.00 + Jože in Jožefa Kramaršič, god.
10.00 + Marija in Franc Plantan, RV, obl.
14.00 KRIŽEV POT NA DRGANJIH SELIH
18.00 + Jože Pečjak, god.

TOR. – 17. 3.

Patrik, šk

18.00 + Franc Kren, STR in družina Mirtič

SRE. – 18. 3.

Ciril, šk

18.00 + Martina Hrovat, 30. dan

ČET. – 19. 3.

SV. JOŽEF

18.00 + Jože Kos, god.
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PET. – 20. 3.

Klavdija, muč

SOB. – 21. 3.

Janez, šk

NED. – 22. 3.

5. POSTNA
Lea, sp

PON. – 23. 3. Turibij, šk
TOR. – 24. 3.

Simon, muč

SRE. – 25. 3.

OZNANJENJE

ČET. – 26. 3.

Maksima, muč

PET. – 27. 3.

Rupert, šk

SOB. – 28. 3.

Ivana Marija

CVETNA
NED. – 29. 3. Bertold, red.
ust
PON. – 30. 3. Janez, op
TOR. – 31. 3.

Benjamin, dia

SRE. – 1. 4.

Tomaž, mis

ČET. – 2. 4.
PET. – 3. 4.
SOB. – 4. 4.
NED. – 5. 4.

VELIKI
ČETRTEK
Izidor, šk
VELIKI PET.
Vincencij, duh
VELIKA SOB.
Irenej, šk
VELIKA NOČ
Janez, duh

18.00 + Jože Papež, god.
17.00 S + Marija in Matija Šenica, Matičkova, god.
18.00 DS + Jože in starši Boh, obl.
7.00 + Milena Krašovec
10.00 + Jože in starši Marolt, obl.
14.00 S KRIŽEV POT V STRAŽI
18.00 + Milka in Janez Irt, PRA, obl.
18.00 + Anica Gašperšič, obl.
18.00 + Marija in Mihael Lašič, obl.
18.00 + Erna in Anton Dulc, obl.
18.00 + Valentin Zupančič in ++ Piletič in Zupančič
17.00 S za zdravje
18.00 DS + Dore in Pepca Kren, obl.
7.00 + Anton Kulovec, obl.
10.00 + družine Hrovat, Racman
14.00 KRIŽEV POT V VAVTI VASI
19.00 + Angela Mikolič, obl.
19.00 v zahvalo za Božjo pomoč
19.00 + Cvetko Golob, ml., obl.
9.00 NM: za duhovniške in redovniške poklice
19.00 + Bojan Pirc, obl.
19.00 OBREDI VELIKEGA ČETRTKA
15.00 KRIŽEV POT V VAVTI VASI
19.00 OBREDI VELIKEGA PETKA
19.00 v spravo za bogokletje
19.00 OBREDI VELIKE SOBOTE
6.30 za žive in umrle župljane
10.00 +Julijana in Jože Zupančič, obl.
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BRALCI BERIL:

CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 7. marec:
Straža, 1. skupina
SOBOTA, 14. marec:
Straža, 2. skupina
SOBOTA, 21. marec:
Straža, 3. skupina
SOBOTA, 28. marec:
Straža, 4. skupina
SREDA, 1. april:
Straža, 5. skupina

NEDELJA, 8. marec:
Brina Kren
Livia Plut
NEDELJA, 15. marec:
Larisa Podržaj
Mojca Makovac
NEDELJA, 22. marec:
Martina Kopina
Anica Kren
NEDELJA, 29. marec:
Marinka Kregar
Anamarija Taljat
VELIKA NOČ, 5. april,
ob 6.30:
Lučka Berkopec
Julijan Taljat
VELIKA NOČ, 5. april,
ob 10.00:
Urška Žagar
Zala Kren

