
 

10. teden 
GODOVI   

IN PRAZNIKI 
BOGOSLUŽNO 

BRANJE 
SVETE MAŠE 

3. 3. 2019 
8. NEDELJA 
MED LETOM 

 
 

sv. Kunigunda, 
kraljica 

Sir 27,4-7; Ps 
92,2-3.13-
14.15-16; 1 Kor 
15,54-58; Lk 
6,39-45 

ob 9. uri 
za + Jožefo in 
Žarka Mezgec 

p. Andrej ob 10.00 
po namenu darovalca 

ob 11. uri 

za + Jožeta 
Kocjančiča – 

9. obl. 

4. 3. 2019 
PONEDELJEK 

 

 
sv. Kazimir, 
poljski kraljevič 

 

Sir 17,24-29; Ps 
32,1-2.5.6.7; 
Mr 10,17-27 

Kapela ob 7.30 
v čast Materi Božji 
p. Andrej ob 17.00 

po namenu darovalca 

ob 18. uri 

po namenu 
darovalca 

5. 3. 2019 
TOREK 

 

 

 
sv. Hadrijan 
(Jadran), 
mučenec 

 
Sir 35,1-12; Ps 
50,5-6.7-
8.14.23; Mr 
10,28-31 

 

 
Kapela ob 7.30 
po namenu darovalca 

 

p. Andrej ob 17.00 
po namenu darovalca 

ob 18. uri 
v čast sv. Antonu 
Pad. za zdravje 

družine ter 
spreobrnenje očeta 

in sinov 

ob 20. uri 
študentska: p.n.d. 

6. 3. 2019 
PEPELNIČNA

SREDA 
17.30 KRIŽEV POT  

 
sv. Koleta 
(Nika), klarisa 

Jl 2,12-18; Ps 
51,3-6.12-
14.17; 2 Kor 
5,20-6,2; Mt 
6,1-6.16-18 

 

Kapela ob 7.30 
v čast Svetemu 

Duhu 
p. Andrej ob 17.00 

po namenu darovalca 

 

ob 18. uri 
v čast Materi 

Božji za zdravje 
družine 

Lakoseljac 

7. 3. 2019 
ČETRTEK 

 
sv. Perpetua in 
Felicita, 
mučenki 

 
5 Mz 30,15-20; 
Ps 1,1-4.6; Lk 
9,22-25 

Kapela ob 7.30 
po namenu darovalca 
p. Andrej ob 17.00 

po namenu darovalca 

 

ob 18. uri 

za + Marčela 
in Tino Palčič 

 

8. 3. 2019 
PETEK 

17.30 KRIŽEV POT  

 

sv. Janez od 
Boga, 
ustanovitelj 
usmiljenih bratov 

 

Iz 58,1-9; Ps 
51,3-4.5-6.18-
19; Mt 9,14-15 

Kapela ob 7.30 
po namenu darovalca 

 

p. Andrej ob 17.00 
po namenu darovalca 

ob 18. uri 

za + Sašo 
Žužek - Rešek 

9. 3. 2019 
SOBOTA  

 

sv. Frančiška 
Rimska, 
ustanoviteljica 
oblatinj 
 

 
Iz 58,9-14; Ps 
86,1-2.3-4.5-6; 
Lk 5,27-32 

Kapela ob 7.30 
po namenu darovalca 

 

p. Andrej ob 17.00 
po namenu darovalca 

ob 18. uri 

za + Pavla 
Bračko 

10. 3. 2019 
1. POSTNA  
NEDELJA 

8.30 KRIŽEV POT 

 
40 mučencev 
iz  Armenije 

5 Mz 26,4-10; 
Ps 91,1-2.10-
11.12-13.14-
15; Rim 10,8-
13; Lk 4,1-13 

ob 9. uri 

za + starše 
Brajda 

 

p. Andrej ob 10.00 
po namenu darovalca 

ob 11. uri 

za zdravje in 
blagoslov 

Bogdane in 
Dolores 

 



8. NEDELJA MED LETOM, 3.3. *GOVORJENJE RAZODEVA NAŠO NOTRANJOST  

Nabirka za ANIN DOM.  
PEPELNIČNA SREDA, 6. 3. * PEPELJENJE * STROGI POST * KRIŽEV POT 

 

POSTNI ČASSzačenjamo na pepelnično sredo in bo trajal 40 dni.    

            Sklenili ga bomo z večerno mašo velikega četrtka. 

OBRED PEPELJENJA PRI VSEH MAŠAH 
Duhovnik verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel, 

s čimer se navzven pokaže notranja razpoložljivost vernika za 

spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja. Duhovniki in ostali 

bogoslužni sodelavci v postnem času nosijo bogoslužna oblačila v  

vijolični barvi. 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. Ko mašnik vernikom s pepelom na 

čelo začrta znamenje križa in izreče: 

 POMNI ČLOVEK, DA SI PRAH IN DA SE V PRAH POVRNEŠ,  

napoveduje konec zemeljskega življenja. Vse sčasoma postane pepel, 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. Kristus se je pred 

nastopom javnega delovanja štirideset dni postil v puščavi, o čemer poročajo trije 

evangelisti. Pomenljiv vidik posta je poglobitev osebne povezanosti z Bogom, 

sredstva za doseganje tega cilja pa so poleg molitve in prejemanja zakramentov 

sprave in evharistije tudi odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela.  

STROGI POST, ko se samo enkrat v dnevu do sitega najemo brezmesnih jedi – je 

na pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v 

postnem času. 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 prek molitve. Cerkev uči, da so dobra dela, post, 

miloščina ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja. 

 KRIŽEV POT bo v naši cerkvi na pepelnico ob 17.30 in vsako nedeljo ob 8.30 

ter vsak petek ob 17.30. 
 

Svetopisemska družba Slovenije pripravlja postno akcijo z naslovom Vse delam 

novo , ki zajema avdio posnetek Božje besede, kratko razlago in izziv za vsak dan. 

Več o akciji: https://www.svetopismo.si/vse-delam-novo-postna-akcija-prisluhni-besedi/ 
 

Postna akcija: 40 DNI BREZ ALKOHOLA: za ODGOVOREN odnos 

V znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola. Vsak korak šteje. 

ČETRTEK, 7.3. * SREČANJE FSR – OFS ob 18.30 v Monaldovi dvorani. 

Obraz Boga je obraz usmiljenega očeta, ki ima vedno potrpljenje. Ali ste kdaj pomislili 
na Božjo potrpežljivost, na potrpljenje, ki ga ima z vsakim od nas? (papež Frančišek) 

 

 

1. POSTNA NEDELJA, 10.3. * JEZUS ZAVRNE ŠKUŠNJAVCA 

https://www.svetopismo.si/vse-delam-novo-postna-akcija-prisluhni-besedi/

