SVETE MAŠE
NED ⸭ 1.3.

1. POSTNA

PON ⸭ 2.3.
TOR ⸭ 3.3.
SRE ⸭ 4.3.
ČET ⸭ 5.3.
PET ⸭ 6.3.

Neža Praška
Kunigunda
Kazimir
Hadrijan
Julijan

SOB ⸭ 7.3.

Perpetua
in Felicita

NED ⸭ 8.3.

2. POSTNA

PON ⸭ 9.3.
TOR ⸭ 10.3.

Frančišk Rimska
40 mučencev

SRE ⸭ 11.3.

Benedikt

ČET ⸭ 12.3.
PET ⸭ 13.3.

Doroteja
Kristina

7.30 + Tone Dular
10.00 + Pavla Šporar, obl., in družina
SPOMIN: + Frančiška Zupančič, 30. dan
18.00 + Jože in Jožica Mavsar
18.00 + družina Vrhovac
7.30 po namenu
18.00 za duhovniške in redovniške poklice
18.00 v spravo za bogokletje; SPOMIN: +Romana Muhič, 8.dan
17.00 Vavta vas: + mama Anica in oče Jože Mede, obl.
SPOMIN: + Jožica Avsenik, 8. dan
18.00 Straža: + starši Plut, obl.
7.30 + za žive in umrle župljane
10.00 + Frančišek Bukovec
SPOMIN: + Bogumir Longar, 30. dan
18.00 + Tone Dular
18.00 + župnik Gregor Dolšak
18.00 molitev rožnega venca

18.00 + Jožica in Marjan Bukovec
18.00 + Ivan Stopar in starši Pavček
17.00 Vavta vas: + Albina Kum
SOB ⸭ 14.3. Matilda
18.00 Drganja sela: + za žive in umrle župljane
3. POSTNA
7.30 + Jože Plantan
NED ⸭ 15.3.
papeška
10.00 + Viktorija Vovk
PON ⸭ 16.3. Herbert
18.00 + Anton in Erna Dulc, obl.
TOR ⸭ 17.3. Patrik
18.00 + Jože in Stanka Pečjak
SRE ⸭ 18.3. Ciril Jeruzalemski 7.30 po namenu
ČET ⸭ 19.3. JOŽEF
18.00 + Jožef Šporar
PET ⸭ 20.3. Klavdija
18.00 + Marija, Darinka, Ana in Dušanka Darovec
17.00 Vavta vas: + Anton in Fanika Kulovec
SOB ⸭ 21.3. Nikolaj iz Flüe
18.00 Straža: + za žive in umrle župljane
7.30 + starši Mirtič in Klobučar
NED ⸭ 22.3. 4. POSTNA
10.00 + družina Barbič in Jože, obl.
PON ⸭ 23.3. Rebeka
18.00 + starši Irt in Jaklič
TOR ⸭ 24.3. Katarina
18.00 + Danijela in Franc Kren
SRE ⸭ 25.3. G. OZNANJENJE 18.00 + Mihaela in ostali Zupančič
ČET ⸭ 26.3. Larisa
18.00 + Anica Gašperšič, bol.
PET ⸭ 27.3. Rupert
18.00 + Tone Dular
17.00 Vv: +Ana Marija Boh; SPOMIN: +Jožica Avsenik, 30.dan
SOB ⸭ 28.3. Bojan
18.00 Drganja sela: + Dore in Pepca Kren, obl.
5. POSTNA
7.30 + Mihael in Marija Lašič in Ignac Kumelj
NED ⸭ 29.3.
tiha
10.00 +Jožef Miklič; SPOMIN: +Romana Muhič, 30. dan
PON ⸭ 30.3. Amadej
19.00 + Marija in Franc Plantan (Rv), obl.
TOR ⸭ 31.3. Amos
19.00 + Branko Dular, obl.
SRE ⸭ 1.4.
Irena in Agapa
7.30 po namenu
ČET ⸭ 2.4.
Frančišek Paolski 19.00 za duhovniške in redovniške poklice
PET ⸭ 3.4.
Sikst
19.00 v spravo za bogokletje
18.00 Vavta vas: + Franc Kren in starši Knafelj
SOB ⸭ 4.4.
Izidor
19.00 Straža: + Bojan Pirc, obl.
NED ⸭ 5.4. 6. POSTNA
7.30 + za žive in umrle župljane
cvetna
10.00 + Majda Čulina
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ODGOVORNOST ZA SKUPNO DOBRO ŽUPNIJE
Iz leta v leto v številnih slovenskih župnijah raste naš čut, da smo vsi verni
kristjani skupaj odgovornosti za življenje župnije. S hvaležnostjo za
prizadevno delo mnogih članov župnijskega pastoralnega sveta v minulih
petih letih se pripravljamo na izbiro novih članov ŽPS v nedeljo, 22. marca.
Predlagali boste največ šest župljanov iz svojega okolja, ki jih odlikujejo
trdna krščanska vera, nravno življenje in razsodnost. To naj bodo dejavni
člani našega župnijskega občestva, pripravljeni g. župniku dejavno pomagali
pri načrtovanju, spodbujanju in izvajanju pastoralnega dela v naši župniji.
Post v telesu in duhu
Gospod, pomagaj nam
k neomadeževanosti posta,
ki je odrešenje duš.
Daj, da bi ti v strahu služili,
izlivali na glavo olje dobrote
in umivali obraz v vodi čistosti.
Nas, ki se postimo v telesu,
nauči postiti se tudi v duhu,
razvezati vsako vez krivičnosti
in premagati nasilje.
Daj, da bomo dajali kruh lačnim,
odpirali svoje hiše revnim brez strehe,
da bomo od Kristusa prejeli
njegovo veliko ljubezen.
(pravoslavno izročilo, pripr. M.B.)

Kdo sem,
da si Ti, Jezus, zame trpel?
Ti, cvet nedolžni,
jaz kot kaktus ranjajoči.
Ti kot jagnje,
jaz kot lev rjoveči.
Ti v vsem ponižni,
jaz neupogljivi.
A Ti si zame trpel,
zame si v smrt odšel.
S tem še mene si omehčal,
da s Teboj bi rad v trpljenju zdržal.
Daj, da pomagal bi Ti lahko,
da rešiva čim več ljudi
prepotrebnih pomoči.
Blaž Bučar

Slovenska škofovska konferenca je pripravila navodila za preprečevanja širjenja
koronavirusa. Za vse katoličane veljajo splošna navodila za preprečevanje virusnih
okužb, v cerkvah pa naj se bogoslužja udeležujejo zdravi ljudje, pri vstopu v cerkev
se pokrižamo brez blagoslovljene vode in obhajilo spoštljivo prejemamo samo na
roko. Sicer pa se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust.
Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. Če zbolimo,
ostanemo doma. Ob kašljanju si usta zakrijemo z robčkom ali rokavom.
Redno si umivamo roke z milom in vodo ali uporabimo razkužilo za roke.
23. FEBRUARJA STA BILA KRŠČENA:
☼ Oskar Kren iz Novega mesta, ki se je rodil očetu Gregorju in mami Miši.
☼ Oliver Fink s Potoka, ki se je rodil očetu Aljažu in mami Jasmini.
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI
+ Martina Darovca, Pod Srobotnikom 25
+ Dušana Faleskinija, Ul. Talcev 14
+ Jožico Avsenik, roj. Šobar, Drg. sela 9

+ Staneta Šiška, Jurka vas 1
+ Mira Longarja, Rumanja vas 30
+ Romano Muhič, Potok 4a

OB SMRTI FRANČIŠKE ZUPANČIČ so za svete maše darovali Tisovčevi, hčerka
Brigita (2 maši), hči Zvonka (2), hči Mojca, sestrična Marija Gorenc, družina Gorenc z
Dvora (2), nečakinje Marinka, Fani in Stanka z družinami (3), Ana Lešnjak, Finkovi iz
Obrha, Zupančičevi (Trebelno), Sajetovi iz Straže, hči Mojca z družino, Marko Saje z
družino, Jože Lavrič (Gor. Polje), Vidmarjevi (Sadinja vas), Andreja Saje z družino,
Sonja in Marica z družinama.
OB SMRTI MARTINA DAROVCA je za sveto mašo darovala Nuša Korče.
OB SMRTI STANETA ŠIŠKA so za svete maše darovali vaščani Jurke vasi, Slavko
Mohorko z družino, Franja (2 maši), kolektiv Avtocenter Krašna Škocjan, družina
Bukovac (2 maši), družina Podkrižnik, družina Vovk (Rv, 2 maši).
OB SMRTI DUŠANA FALESKINIJA je za 3 svete maše darovali Sašo Djaip.
OB SMRTI MIRA LONGARJA so za svete maše darovali sestra Jožica z družino,
družina Lavrič (NM), brat France z družino, sin Miran z družino (2 maši), družina Rajar,
družina Lavrič (LJ, 2 maši).
OB SMRTI ROMANE MUHIČ so za svete maše darovali družina Bukovec, Subič in
Zupančič.

OBVESTILA
 Na pepelnično sredo smo začeli 40-dnevni postni čas. Slovenska Karitas vabi k
akciji 40 dni brez alkohola, za otroke pa so pripravili posebno postno kocko.
 Na prvi petek, 6. marca, bo župnik obiskal bolne po domovih. Vsak postni petek
marca ob 17.30 oz. aprila ob 18.30 v župnijski cerkvi molimo ob štirinajstih postajah
Jezusovega križevega pota, medtem pa je priložnost za spoved.
 V soboto, 7.3., bo v Baragovem zavodu v Šmihelu srečanje animatorjev
oratorija, ki bo v naši župniji letos od 19. do 26. julija.
 Na 2. postno nedeljo, 8.3., se bomo ob 13. uri zbrali pri cerkvi na Drganjih selih in
se peš odpravili do prvega križa križevega pota na Ljuben (ob cesti iz Uršnih sel) in
nato ob 14. uri z našimi birmanci sledili postajam križevega pota do cerkve sv. Vida.
 V soboto, 14. marca, bo v Šentjerneju srečanje otroških in mladinskih zborov
novomeške škofije, ki se ga bodo udeležili tudi mladi pevci iz naše župnije.
 Na papeško nedeljo, 15.3., bo pri maši ob 10h prepevala vokalna skupina
Cantate Domino iz Kočevja, po maši pa bomo prisluhnili še pesmim v počastitev 7.
obletnice izvolitve papeža Frančiška. Ob 14. uri bomo križev pot molili v podružnični
cerkvi sv. Marije na Drganjih selih.
 Od 19. do 25. marca je teden družine z geslom Kdor se uči = mlad.
 Od petka do nedelje, 20.-22. marca, bo v Domu sv. Marjete v Šmarjeti duhovna
obnova za naše birmance: 16 veroučencev iz 7. razreda in 11 iz 8. razreda.
 Na 4. postno nedeljo, 22. marca, bomo ob 14. uri križev pot molili v podružnični
cerkvi sv. Tomaža v Gorenji Straži.
 V četrtek, 26.3., ob 18.30 bo srečanje za starše prvoobhajancev z gostoma Meto
in Primožem Halasom iz Dobrave pri Škocjanu. Do tedaj tudi zbiramo prijave za
romanje družin prvoobhajancev na Brezje ali Zaplaz na cvetno nedeljo, 5.4., ob 13h.
 V petek, 27.3., ob 20h bo v cerkvi v Mačkovcu dekanijski križev pot mladih.
 Na 5. postno nedeljo, 29. marca, ob 16.30 se bomo k molitvi križevega pota zbrali v
župnijski cerkvi v Vavti vasi; med križevim potom bo tudi priložnost za spoved, na
voljo bo spovednik od drugod. V petek, 3.4., bo spovedni dan ob radijskem misijonu.
 Mašni nameni so zasedeni do septembra. Če bo zaradi širjenja koronavirusa
tako kot v severni Italiji prišlo do odpovedi obhajanja javnih bogoslužij, bo po
navedenih namenih župnik maševal brez udeležbe ljudstva.
B ra lc i b eril pri maši ob 10h: 8.3. Patricija in Katarina Breznik,
15.3. Anamarija in Julijan Taljat, 22.3. Anica Žagar in Tadej Petrič,
29.3. Marija in Ana Šenica, 5.4. Tjaša Tavčar in Milena Hostnik.

Našim rajnim naj Bog da večni mir in pokoj in večna Luč naj jim sveti.

_Bog ljubi veselega darovalca! (2 Kor 9,7)
IMENA DAROVALCEV: 1.,2.,3.,4. in 5. skupina Rumanja vas, Anica Golob (Prapreče)
DAR ZA JAK. PISMO: Mihaela Irt, Anton Zupančič, Jožica Kužnik (Rv), Anica Golob
DAR ZA OBNOVO ŽUPNIŠČA: Jožica Kužnik (Rv)
MILIJONAR DOBROTE za leto 2020 znaša 6 € - prispevke zbira ga. Anica Tolar.

CERKEV ČISTI

SOBOTA, 14. marec:
Straža 3. skupina

SOBOTA, 28. marec:
Hruševec

SOBOTA, 7. marec:
Straža 2. skupina

SOBOTA, 21. marec:
Straža 4. skupina

SOBOTA, 4. april:
Sela
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