1. POSTNA NEDELJA , 21. februar 2021
- Začenjamo postni čas. Naj bo postni čas priložnost za poglobitev našega duhovnega življenja.
-

Naložimo si osebno pokoro, ki lahko vsebuje odpoved, molitev ali karitativno dejavnost. Seveda
lahko v postnem času odpravimo tudi kakšno grdo razvado.
Vsak petek po sv. maši v cerkvi in nedeljo pri kapelicah križevega pota ob 15.00, bo molitev
križevega pota. K molitvam še prav posebej vabim birmance in prvoobhajance. Zaradi omejitve
zbiranja lahko križev pot spremljate tudi preko facebooka – župnija šentrupert.

- Ko pridemo v božjo hišo, se ponavadi pokrižamo z blagoslovljeno vodo iz kropilnika in
poklekneno v smeri Najsvetejšega. Blagoslovljena voda nas vsakič spomni na moč
blagoslova, ki je znamenje Božjega delovanja. Spomni nas tudi na sveti krst in na
očiščujočo moč vode. Zaradi trenutnih epidemioloških razmer blagoslovljene vode ni v
kropilnikih. Zato je sedaj v cerkvi ob kropilniku glavnega vhoda v ceriev v poskusni uporabi
brezstični kropilnik z dlagoslovljeno vodosmo. Do njega pristopimo, ko si najprej razkužimo
dlani pri vhodnih vratih. Aparat deluje na enak način kot dozirnik za razkužilo. Levo dlan
postavimo pod kropilnik, malo počakamo in s tem sprožimo senzor zazna, aparat pa na
roko spusti nekaj vode, nato prste desne roke pomočimo v blagoslovljeno vodo, ki je v
levi dlani in se pokrižamo.
- V ponedeljek se začne pouk v šoli, toda škofija še ni dala zelene luči za redni verouk v
veroučnih učilnicah. Glede verouka boste otroci in družine pravočasno obveščeni.
7.00 za župljane in dobrotnike
1. POSTNA
Cirnik
9.00 za duše v vicah
NEDELJA
//////// + Remar Vincencijo
21. februar
//////// + Lamovšek Tadeja, ob roj. dnevu
Peter Damiani
10.30 + Ramovš Marjana, 10. obl.
15.00 + Tratar Staneta, pogreb in pogrebna maša
Ponede., 22. februar
15.00 + Tratar Jožefo, pogreb in pogrebna maša
18.00 + starše in stare starše Berk in Repše
Sedež apostola Petra
//////// + Breznikar Mihata, obl.
Torek, 23. februar
13.00 + Petje Mihaela, pogreb in pogrebna maša
18.00 v zahvalo ob maminem jubileju
Polikarp
//////// po namenu- v dober namn
Sreda, 24. februar
Matija

7.00 (ustanovna maša) po namenu

Četrtek, 25. februar
Alojzij in Kalist

18.00
////////
////////
18.00
////////

Petek, 26. februar
Branko
Sobota, 27. februar
Gabrijel Žalostne
Matere Božje
2. POSTNA
NEDELJA
28. februar
Ožbolt

+ Prijatelj Romana
+ Pušnik Francija, ob roj. Dnevu
+ Lamovšek Metodo, 7. dan
+ Berk Olgo, obl.
+ Mikec Leopolda, 30. dan

7.00 + Brcar Franca in Cecilijo ter Globokar Gabi
//////// + Tratar Stankota, 7. dan
Cirnik

7.00
9.00
////////
10.30
////////

za župljane in dobrotnike
+ Kregelj Feliksa pokojne iz družine Kregelj
+ Urbančič Franca in Maro, obl.
+ Lampret Pavleta iz Vesele Gore, 20. obl.
+ Koščak Poldeta, obl.

