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ŽPS ima sejo 7. 3. ob 20.00. Vsi člani lepo povabljeni. 
MEŠANI PEVSKI ZBOR,  ki ga vodi g. Dane Selan vabi še nove pevce in pevke 

k svojemu zboru. Vsak torek ob 20h imajo v na novo obnovljeni pevski sobi pevske 

vaje. Hvala Bogu, pandemija in virus KORONA se počasi poslavljata, tako da še 

posebej vabljeni  tudi tisti pevci in pevke, ki ste že prepevali pri tem zboru, ponovno 

vabljeni nazaj na vaje in na kor. Prepričan sem, da bomo tudi v cerkvi pri svetih 

mašah prav kmalu tudi z dovoljenjem že sneli maske.  

S. 19. 3. 

ob 8.00 

ob 11.00 

ob 11.45 

ob 18.00 

JOŽEF, Jezusov rednik 

+ Jožef Zakrajšek in Frančiška Plevel (obl.) 

– SREČANJE DRUŽIN IZ VSE DEKANIJE – križev pot 

+ Anica Vreček 

+ starši in brat Pavec 

N. 20. 3. 

ob 8.00 

ob10.00 

3. postna nedelja; Martin iz Brage, škof 

- za žive in pokojne farane 

+ Marjeta in Franc Rozman 

+ Cuderman Zofka 

NAMENI SV. MAŠ od  7. 3. do 20. 3. 2022 

P. 7. 3. 

ob 18.00 

Perpetua in Felicita, mučenki; Pavel, škof; Terezija Redi 

+ Jožef Zakrajšek 

+ Magda Kern  

T. 8. 3. 

ob 18.00 

Janez od Boga; Beata (Blaženka), mučenka 

+ Frančiška Plevel 

-v čast Sv. Mihaelu za mir v Ukrajini C. K. 

S. 9. 3. 

ob 7.00 

Frančiška Rimska, redovnica; Kunigunda, kraljica; Bruno 

-Za zmago brezmadežnega srca v slovenskem narodu 

Č. 

 

10. 3. 

ob 18.00 

40. mučencev iz Armenije; Makarij Jeruzalemski, škof 

+ Angela Dobnikar (obl.) 

+ Ivan Petrič 

P. 11. 3. 

ob 18.00 

Benedikt, škof; Sofronij, škof; Konštantin, mučenec 

+ Ivan Kern, 30. dan 

+ Anica Vreček 

S. 12. 3. 

ob 18.00 

Inocenc I., papež; Alojzij Orione, duhovnik; gregorjevo 

+ Alojz in Frančiška Selan 

+ Marina Jagodic 

N. 13. 3. 

ob 8.00 

ob 10.00 

2. postna nedelja – papeška nedelja; Leander, menih 

- za žive in pokojne farane 

+ Frančiška Jagodic 

- V zahvalo za uslišano prošnjo L. M. 

P. 14. 3. 

ob 18.00 

Matilda, kraljica; Pavlina, redovnica 

+ Marija Zorman (obl.) 

+ Silvo Pilar 

T. 15. 3.  

ob 18.00  
Ludovika de Marillac, redovnica; Klemen Marija Dvoržak 

+ starši in Janez Plevel 

+ Ivanka Ropret 

S. 16. 3. 

ob 7.00 

Herbert, škof; Hilarij in Tacijan, oglejska mučenca 

za dušno in telesno zdravje J. 

Č. 17. 3. 

ob 18.00     

Patrik (Patricij), škof; Jedrt (Jerica), devica 

+ Leopold Plevel (obl.) 

+ Pavel Jerič 

P. 18. 3. 

ob 18.00 

Ciril Jeruzalemski, škof, cerkveni uč.; bl. Vendelin Vošnjak 

+ Mihael in Marija ter Miha Bidar 

2.  postna nedelja 

 
Tisti čas je Jezus vzel Petra, 

Jakoba in Janeza in jih same zase 

peljal na visoko goro.  

Vpričo njih se je spreménil. 

Njegova oblačila so postala 

bleščeča, nadvse bela,  

da jih tako ne more pobeliti  

noben belivec na svetu. «In iz 

oblaka se je zaslišal glas:  

»Ta je moj ljubljeni Sin,  

njega poslušajte!« 
(Mr 9,2–3.7) 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Zahvaljujem se skupini 

št. 7 iz Praprotne Police za čiščenje 

in krašenje cerkve. Za naslednje 14 

dni: Ker je v soboto 19. marca 

praznik in kar nekaj slovesnosti v 

cerkvi lepo prosim, če lahko uredimo 

in pripravimo cerkev v petek, 18. 

marca. In sicer je na vrsti skupina 

št. 8 – Praprotna Polica  

   

LAHKO SE NASMEJIMO  
Najboljša služba: »Kaj mislite,« 

vpraša župnik zbrane ministrante, »kdo 

neki ima najboljšo službo na svetu?« 

Luka presenetljivo hitro odgovori: 

»Papež«! »kako to misliš?« vpraša 

župnik. »Ker ima samo enega šefa – in 

še tega sreča šele po smrti.« 

 

  



VSAK ČETRTEK imamo po sveti maši do 19h še molitev in blagoslov 

pred najsvetejšim.  Molimo predvsem za naše družine, nove duhovne poklice 

in duhovno ter telesno zdravje vseh nas in našega naroda, ter za mir v 

Ukrajini. Lepo povabljeni. 

VSAK PETEK V POSTU je ob začetku svete maše najprej Križev pot in 

potem nadaljevanje s sveto mašo. Prav tako ob nedeljah eno nedeljo pred 

jutranjo, enkrat pred deseto sveto mašo Križev pot in potem se začne posebej 

sveta maša. Torej ob nedeljah je križev pot pred sveto mašo. 

ROMANJE DRUŽIN OB SVETEM JOŽEFU – 19. MAREC 

V VELESOVO 
Naša dekanija Šenčur se je odločila in pripravila romanje vseh družin naše 

dekanije k Mariji v Velesovo. Srečanje bo potekalo v soboto, 19. marca. 

PROGRAM: 

 - ob 11h Križev pot – po 2 postaji bo pripravila vsaka župnija 

- ob 11.45 sveta maša s posebnim nagovorom – somaševanje vodi nekdanji 

mariborski nadškof dr. Marjan Turnšek. 

- med Križevim potom in med sv. mašo bo priložnost za sv. spoved. Pri sveti 

maši bo, ljudsko petje postnih pesmi. 

Prav lepo in iskreno vabljeni in povabljeni družine z otroki. 

NAPOVEDNIK ŠE ZA TA MESEC: 

25. marec dan celodnevnega češčenja. Priložnost za sveto spoved. Svete 

maše bodo kot običajno ob 8h in ob 18h. Ob 18h bo vodil somaševanje g. 

dekan. Urban Kokalj. 

27. marec  ob 10h pri sveti maši prepeva cerkveni pevski zbor iz Brezovice 

27. marec ob 18h :  sakralni koncert, ki ga pripravlja kvartet pevcev, ki so 

magistrirali petje na Akademiji za glasbo. Nastopajo kot solisti v SNG Opera 

in Balet, Slovenska filharmonija (Marko Erzar, Gregor Ravnik, Sabina 

Gruden Gaja Sorč in organistka Nika Frelih. Več v prihodnjih oznanilih. 
        

NAMESTO CVETJA IN SVEČ so darovali za svete maše:  za + Janeza Kern 

Angela Ahčin za 2; Ivan in Marinka Tičar, Dvorje za 1, Ciril Kern za 1 ; za +Mici 

Pestar  so darovali: Mitja za 1, Drago Pestar za 5, Božidar Mertelj za 5 svetih 

maš.  Hvala vam za vaše darovane maše, vsem pokojnim pa večni mir v božjem 

naročju. 
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Postni čas 
Spet je petek, spet križev pot … Oh ja, in spet 
ribe za večerjo. Blaževi so se iz cerkve vračali 
domov. »Mami, zakaj tega posta ne 
skrajšamo? 40 dni je preveč. Postni čas je 
tako dolgočasen,« je Neža prekipevala od 
življenjske moči. »Stradamo in se 
odpovedujemo in nismo sploh nič veseli …« 
se je Blaž kar hitro strinjal s starejšo sestro: 
»Ja, za konec pa še šprica kri, pa žeblje zabijajo v roke, Jezus umre …« je našteval. 
Ati je zaustavil korak: »Blaž, Jezusova zgodba se ne konča s trpljenjem. Po trpljenju 
je na vrsti čudež. Največji od vseh. Ne pozabi, da je Jezus umrl, a je potem tudi vstal 
od mrtvih. Prikazal se je ženam in apostolom in se družil z njimi. Jezusova zgodba se 
vsekakor ne konča s trpljenjem!« Blaž je tuhtal in tuhtal: »S čim pa se potem konča?« 
»Odlično vprašanje, Blaž! Misliš, da vem odgovor? Ne vem ga, morda zato, ker konca 
sploh ni.« »Odličen odgovor, ati, ampak vsaka stvar ima konec!« se ni dal Blaž. »Zakaj 
misliš, da je tako? Božja ljubezen je brezmejna, nima konca. Zato tudi zgodba 
vstajenja in odrešenja nima konca, kar traja in traja …« »In traja in traja in traja …« 
Družinica je medtem prispela domov. Neža se je javila, da pripravi večerjo: »Jaz 
naredim ribji namaz, ti, ati, pa razmisli, kako mi boš razložil, da post tako dolgo traja. 
Ker to res ni logično.« »Kakšna vztrajnost! Lahko bi bil strog in tebi, mlada dama, 
zažugal, da se pogovarjaj malce bolj premišljeno, a me tvoja vztrajnost vedno navduši. 
In tudi vztrajnost je sad posta. Ko se je treba prebijati skozi nekaj dolgotrajnega, 
mučnega, dolgočasnega …, takrat se oblikujemo v vztrajne ljudi. In ti si na dobri poti.« 
»A jaz sem tudi na dobri poti, ati?« »Seveda, Blaž, ko razmišljaš in se pogovarjaš o 
Jezusu, si na najboljši poti!« »Hotel sem vprašati, če sem že zeeelooo vztrajen?« se 
ni dal Blaž. »Kakor kdaj,« je smeje pripomnila mami. »Ko je treba pojesti polento, 
takrat nisi najbolj vztrajen. Ko pa je treba peš visoko v hribe, no, takrat pa gotovo si! 
A post je oboje – novi izzivi in sprejemanje starega, običajnega, tistega, kar nam je 
naporno … In kot pravi Neža, post je soočanje z dolgčasom.« »Post je soočanje z 
dolgčasom, resno?« Neža je zavila z očmi. »Ampak kaj nam je tega sploh treba!« 
Položila je namaz na mizo, mami je medtem že narezala kruh in sir. Zmolili so in jedli.  

Povzeto po: M. Pezdir Kofol, Zakajčki 
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