
6. NEDELJA MED LETOM, 14. februar 2021

- 17.  februarja,  PEPELNICA,  začetek  postnega  časa.  Naj  bo  postni  čas  priložnost  za  naše
duhovno  življenje.  Naložimo  si  osebno  pokoro,  ki  lahko  vsebuje  odpoved,  molitev  ali
karitativno dejavnost. Seveda lahko v postnem času odpravimo tudi kakšno grdo razvado.

- Pepelnična sreda in veliki  petek sta stroga postna dneva in se zavestno odpovemo ne samo
mesu, temveč tudi večji količini hrane in alkoholu.

- V sredo, 17. februarja, ni sv. maše zjutraj, temveč bo sv. maša zvečer ob 18.00, pri kateri bo tudi
obred pepeljenja. Pepel se bo brez dotika potresel po glavi in nato naredilo znamenje križa.

- 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 in s tem sprožimo, da nas 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.

6. NEDELJA
MED LETOM

14. februar
Valentin

Cirnik
  7.00
9.00

10.30

za župljane in dobrotnike
+ očeta Antona in mamo Julijano Kos in pokojne iz
družine Kos
+ očeta Majcen Jožeta, obl. In mamo Rozi

Ponede., 15. februar 18.00 + Papež Ireno
Klavdij

Torek,  16. februar 18.00
////////

v zahvalo za zdravje Mariji Pomočnici
+ Ramovš Julijano, ob roj. dnevuJulijana

Sreda,  17. februar 18.00 v dober namen
pepelnica

Četrtek,  18. februar 18.00 + Gričar Alojza, ob roj. dnevu
Flavijan

Petek, 19. februar 18.00 + Prijatelj Jožefo iz Ravnika, obl.
Bonifacij

Sobota, 20. februar 7.00
////////

+ Zakrajšek Frančiško, ob roj. Dnevu
+ Skušek Vido, obl. in AntonaFrančiše in Jacinta, 

fatimska pastirčka

1. POSTNA
NEDELJA
21. februar

Peter Damiani

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

za župljane in dobrotnike
za duše v vicah
+ Remar Vincencijo
+ Ramovš Marjana, 10. obl.


