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POČITNICE in to zimske. Ta teden, ki je pred vami vam vsem skupaj 

učenci in dijaki želim, da ga preživite zdravo in v dobri družbi. Potem pa 

ponovno veselo na delo. Kljub temu, da ste morda doma, pa z veseljem 

pridite tudi med tednom k sveti maši, preberite kakšno dobro knjigo in rešite 

križanke in uganke. Imejte se lepo. 

PRIHODNJO NEDELJO, 27. 2. ob 10h bo pri sveti maši prepeval 

študentski Pevski zbor Svetega Stanislava iz Škofijske klasične gimnazije 

pod vodstvom Maria Zrakića.  

S. 5. 3. 

ob 18.00 

 

Hadrijan (Jadran), mučenec; Olivija (Livija) , mučenka 

+ Jože Brezar (obl.) 

+ Marjeta Martinjak 

N. 6.3. 

ob 8.00 

ob10.00 

1. postna nedelja; Fridolin, opat; Nika (Koleta) redovnica 

- za žive in pokojne farane 

+ Peter in Cecilija Jereb 

+Marko in Milan Vučan 

NAMENI SV. MAŠ od  7. 2. do 20. 2. 2022 

P. 21. 2. 

drugje 

+Peter Damiani, škof, cerkveni učitelj; Irena Rimska, devica 

-------------------------- 

T. 22. 2. 

drugje 

Sedež apostola Petra; Marjeta ;Maksimilijan  Ptujski, škof 

------------------------------ 

S. 23. 2. 

ob 18.00 

Polikrap, škof, mučenec; Jožefina Vannini red. ust. 

+ Ivan Kern, 7. dan 

+ Franc Maček (obl.) 

Č. 

 

24. 2. 

ob 18.00 

 Matija, apostol; Modest Trierski, škof  

+ Jožefa Ogris (obl.) 

+ Jože Zakrajšek 

P. 25. 2. 

ob 18.00 

Valburga, opatinja; Tarzij, carigrajski patriarh 

+ Anton Pučnik 

+ Pavel Jerič  

S. 26. 2. 

ob 18.00 

Aleksander (Branko), škof; Agrikola, škof 

+ Milena Torč (obl.) 

+ Stanislava Sajovic  

N. 27. 2. 

ob 8.00 

ob 10.00 

8. nedelja med letom; Gabrijel ŽMB, redovnik 

-  za žive in pokojne farane 

+++ Murnik in Kozjek 

+ Stane Jenko  

P. 28. 2. 

ob 18.00 

Roman, opat; Hilarij (Radovan); papež 

+ Marina Jagodic 

+ Andrej Ropret 

T. 1.3.  

ob 18.00  
Albin (Zorko), škof; Feliks III., papež - pust 

+ Jerko Sedič (obl.) 

+ Ljudmila Nastran 

S. 2. 3. 

ob 8.00 

ob 18.00 

+ PEPELNICA- Neža (Agnes); klarisa, opatinja 

+ Janez Ham in sorodniki 

+ Mici Pestar. 30. dan 

Č. 3. 3.  

ob 18.00     

 Kunigunda, kraljica; Marin in Asterij, mučenca 

-v zahvalo za uresničeno prošnjo in priprošnjo v 

prihodnje D. Š. 

P. 4. 3. 

ob 18.00 

 Kazimir Poljski, kraljevič; Lucij,I, papež; - prvi petek 

+ Jože Kešnar  

+ Ivan Petrič 

8. nedelja med letom 

 
Ko pa so Janeza zaprli v ječo,  

je šel Jezus v Galilejo. 

Oznanjal je Božji evangelij in 

govóril:  

»Čas se je dopólnil in Božje 

kraljestvo se je približalo.  

Spreobrnite se  

in vérujte evangeliju!« 
(Mr 1,14–15) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE:  

Zahvaljujem se skupini št. 6 iz Praprotne 

Police za čiščenje in krašenje cerkve. Za 

naslednje 14 dni je na vrsti v soboto,5. 3. 

2022, skupina št. 7  iz Praprotne Police.  
   

LAHKO SE NASMEJIMO  
PRETEPAČ »že spet si se pretepal,« 
župnik ošteje ministranta Matija. »Celo 
sprednja zoba si izgubil!« »Ne bo 
držalo, gospod župnik,« odvrne fant, 
»oba imam v žepu!« 
NAVIHANO Župnik vpraša novega 
ministranta: »koliko otrok je pri vaši 
hiši?« »Trije fantje in vsak ima še eno 
sestro,« pove Rok. »Šmenta« se 
začudi župnik, torej vas je šest!« Ne, 
štirje,« ga popravi mali šaljivec. 

 

 

  



LETOŠNJI ORATORIJ BO od 3. 7. do 

8. 7. Vsebina oratorija vedno prinaša 

kakšno zanimivo osebnost. Letos bo 

razveseljeval in navduševal našo mladino 

in otroke svetniški lik Sv. Ignacija 

Lojolskega. Mladi animatorji se že na 

dogodek pripravljajo. Naslednje srečanje 

je v župnišču 18. marca ob 20h. Pa še kdaj 

prej  se dobimo za pink – ponk!  

VSAK ČETRTEK imamo po sveti maši do 19h še molitev pred najsvetejšim.  

Molimo predvsem za naše družine, nove duhovne poklice in duhovno in telesno 

zdravje vseh nas in našega naroda. Lepo povabljeni. 
        

NAMESTO CVETJA IN SVEČ so darovali za svete maše:  za + Ivana Petrič 

so darovali KUD Pod lipo Adergas za 1; za +Mici Pestar je darovala Lojzka 

Zupin in Milka Rebernik za 1; nečakinje in nečaki za 12; za +Antona Pučnik je 

darovala Veronika Jamšek za 1, Ivanka Novak za 1, Sonja Šter za 1, Irena Kern 

za 1; za + Janeza Kern so darovali: nečaka Janez in Nada za 2, Jakovi za 1+ dar, 

KUD Pod lipo Adergas za 1, Franc Kern, Srednja vas 5 za 2, Veronika in Anja 

Kern Srednja vas 9 za 1, Marjan in Magda Česen za 1, Rezka in Darja Česen za 

1, krščenka Marinka Kepic za 1, Anton Žagar – Šibernov za 1, Slemčevi za 1, 

nečakinja Martina za 1, Pirčevi – Senožeti za 2, Angela Ahčin za 1, Šimenčevi 

za 1, Štefan Kern za 2 + dar, Romana Bohinc z mamo za 1, Mubijevi, Olševek za 

1, sosedje Prekovi za 1, Barletovi za 1 + dar, pevci Sv. Mihaela za 1, Marija in 

Janez Vreček za 1, Andrej Vreček za 1, Janez Vreček za 1, Zofka Vreček za 1, 

Zakrajškovi za 1, Jani Potočnik za 1, sosedje Tramučni – Ahačič za 2, Nataša in 

Tomaž Selan z družino za 1, Kuharjevi za 1 + dar, Polčarjevi za 1+ dar, Šteblajevi 

– Pajk trans za 1, Zidar Milena za 1, Majda in Stane Bevk za 1, sestrična Tilka in 

Jani z družino za 1, Kristian Einfeld za 1, Pučnik Janez za 1, Ana in mama Pučnik 

za 1 + dar, Pavle Juhant za 1, Vidmarjevi iz Ljubljane za 1, Vreček Tomaž in 

Mojca za 1., družina Martinjak za 2. Otroci : Ivan, Štefan, Ciril in Veronika so 

darovali za »GREGORJANSKE« svete maše. To je 30 sv. maš, ki bodo 

opravljene drugje. Skupaj so zbrali še 150 EUR za cerkev. Hvala vam za vse vaše 

darove, vsem pokojnim pa večno srečo v božjem naročju. 
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VERNIK SI BO PISAL SODBO SAM 
»Tisti, ki se imajo za zaupne Božje prijatelje, vso svoj pobožnost odložijo na 

cerkvenem pragu. V svojih družinah so gospodovalni, s sosedi sprti, lažejo, 

sleparijo …« Stojte, vi, ki s tako lahkoto obsojate »pobožne« in se imate za veliko 

boljše od njih! Lahko da so na žalost res taki, toda če hočete dejansko biti boljši, 

si vzemite k srcu zadnje vrstice evangeljskega odlomka današnje nedelje: »Ne 

sodite in ne boste sojeni, ne obsojajte in ne boste ob sojeni; oproščajte in boste 

oproščeni … S kakršno mero namreč merite, s tako se vam bo odmerilo. »Jezusov 

nauk, ki ga je on potrdil tudi z življenjem je za našo človeško pamet čudno 

zavozlan in hitro se ujameš v njegove zanke. Če obsojaš druge, dejansko obsojaš 

samega sebe; če sovražiš druge, največjo škodo povzročaš samemu sebi. Če pa 

si do drugih usmiljen, si s tem zagotoviš usmiljeno sodbo ob koncu življenja; če 

druge ljubiš, postajaš podoben Bogu. Tu lahko v spremenjenem pomenu 

uporabimo znane besede Ivana Cankarja: »Narod si bo pisal sodbo sam.« in 

zatrdimo: »Vernik si bo pisal sodbo sam!« Evangelij je prepleten z Jezusovimi 

besedami o usmiljenju, odpuščanju, dajanju, dobrohotnosti – vse to so 

»delavniški« izrazi za ljubezen. Zapoved ljubezni je silno naporna, vendar pa 

izvedljiva naloga, kajti strma stena, ki vodi na Božjo goro, je že markirana. Jezus 

je »s prvenstvenim vzponom« na goro Kalvarijo vsem svojim učencem pokazal 

pravo smer. Pripravil jim je tudi potrebno vitaminsko hrano: ljubezen svojega 

srca, ki ga je za nas izpraznil do zadnje kaplje krvi. Na tej težki navezi življenja 

ne nastavljajmo drug drugemu zank z obsojanjem in s trdoto srca, temveč bodimo 

drug drugemu v oporo z dobrohotnostjo in usmiljenjem. »Če bo usmiljenje 

osnovno prizadevanje našega življenja, našega načina mišljenja, govorjenja in 

prizadevanja, se bomo v smrtni uri lahko srečali s Kristusom v popolnem 

zaupanju, kajti gotovo bomo deležni usmiljenja.« (Bernhard Haring)» Po: S. Čuk, Misli srca 
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