
Sv. maše: od 17. januarja 2021 do 7. februarja 2021

2. NEDELJA
MED LETOM

17. januar
Zvonko

Cirnik
 7.00
9.00

////////
10.30
//////// 

za župljane in dobrotnike
+ Škodove
+ Remar Vincencijo
+ Podlogar Romana, obl.
na čast sv. Antonu za zdravje pri živini

Ponede., 18. januar 14.00
18.00

+ Jeram Marija, pogreb in pogrebna mašaza 
za duše v vicahMarjeta Ogrska

Torek, 19. januar 18.00
////////

+ Majcen Jožeta, obl. in Justi
po namenuSuzana

Sreda, 20. januar 7.00 + Kosem Dragota

Fabijan in Boštjan

Četrtek, 21. januar 18.00
////////

+ Zakrajšek Ivana, ob roj. Dnevu
+ teto Majetič Malči, v spomon ob pogrebuNeža

Petek, 22. januar 18.00
////////

+ Mali Franca in Anico
za blagoslo v družini BirsaVinko

Sobota, 23. januar 7.00
////////

+ Lukančič Joži iz Trbovelj
za zdravje in Božje varstvoKorejski mučenci

3. NEDELJA
MED LETOM
svetopisemska

24. januar
Frančišek Saleški

Cirnik
  7.00

9.00
10.30

////////

za župljane in dobrotnike
+ Zupanc Nežko, ob roj. dnevu in godu
+ Jaki Alfonza, 7. obl. ter za + iz družine 
Jaki in Petje
+ Slapšak Jožeta, 30. dan

Ponede., 25. januar 18.00
////////

po namenu
+ Jeram Marijo, 7. danSpreobrnitev 

apostola Pavla

Torek,  26. januar 18.00
////////

+ Koščakove
v zahvalo in na čast sv. Antonu PadovanskemuTimotej in Tit

Sreda,  27. januar 7.00
////////

+ Bevc Franca, ob roj. dnevu in starše Bevc
+ Ramovš Franceta, obl.Angela Meriči

Četrtek,  28. januar 18.00 + Gromove
Tomaž Akvinski

Petek, 29. januar 18.00
////////

+ sabljak Mihovila, obl.
+ Jakoš Cecilijo in Ludvika, obl.Valerij

Sobota, 30. januar 7.00 + Jožeta in starše Škrjanc in Novak
Martina

4. NEDELJA
MED LETOM

31. januar
Janez Bosko

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

za župljane in dobrotnike
+ Žonta Marinko, obl. in Žonta Vinkota
+ Remar Vincencijo
+ Košakove

Ponede., 1. februar  18.00 blagoslov ob uspešnem poslu
Brigita Irska

Torek,  2. februar 18.00 za + prijatelje
Jezusovo

Darovanje
Svečnica

Sreda,  3. februar 7.00 + Škarjatove iz Brinja in Straže

Blaž

Četrtek,  4. februar 18.00 + Hlebec Ruperta, obl.
Leon

Petek, 5. februar 18.00 v zahvalo Bogu za vso pomoč
Agata

Sobota, 6. februar 7.00 + Brcar Franca in Cecilijo in nečakinjo Gabi
Pavel Miki

5. NEDELJA
MED LETOM

7. februar
Nika

Cirnik
 7.00
9.00

10.30 

za župljane in dobrotnike
+ Remar Vincencijo
+ Jeram Maijo, 30. dan

BRALCI BOŽJE BESEDE 

1. berilo 2. berilo
nedelja, 24. januar        - ob 7.00

ob 10.30
nedelja, 31. januar        - ob 7.00

ob 10.30  
nedelja, 7. januar          - ob 7.00

ob 10.30

ODPOSLANE MAŠE
12x Rugelj Andrej, 10x Frelih Josip, 7x Škarja Anton, 4x Repše Jožica, 3x Prislov 
Marija, 3x Starič Peter, 2x Kovačič Veronika, 2x Pavšek Branko, 2x Gorenc Jožefa



NAPOVEDNIK IN OBVESTILA
- Vse predvidene aktivnosti so odpovedane do preklica epidemije.
- Maše  z  ljudstvom  so  dovoljene  z  omejenim  številom  vernikov  glede  na

velikost cerkve.
- Na Svečnico, bo pri večerni sv. maši priložnost nakupa sveče.
- Na god sv. Blaža bomo prejeli skupinski blagoslov sv. Blaža in ne posamezno,

kakor je bilo v navadi.

- NAGRADNI KVIZ!  Rešitev  kviza  o don Bosku, oddajte  v  nabiralnik
župnišča do 30. 1. zvečer. Tokrat bo pet izžrebanih nagrajencev, ki bodo
dobil strip Don Bosko svetnik mladih. Nagrajence s pravilnimi odgovori,
bomo izžrebali v nedeljo, 31. 1. , na sam god sv. Janeza Boska.

Janez Bosko je dal ime salezijancem – salezijanci, zato, ker se je pri svojem delu navdihoval po sv.
Frančišku Ksaveriju?
DA NE

Don Bosko je imel dva brata in eno sestro?
DA NE

Don Boska je ob nočnih urah po ulicah Torina varoval pes z imenom Sivec?
DA NE

Don Boskovi mami je bilo ime Marija?
DA  NE

Don Bosko je umrl 30. 1. 1888?
DA NE

Skrajšana oblika za ime Salezijanci je SDB?
DA NE

V Šentrupertu v cerkvi v desnem oltarju je podoba sv. Janeza Boska?
DA NE

Sedanji papež Frančišek je bil predno je postal papež salezijanec?
DA NE

Sedež salezijanske družbe je v Ljubljani na Rakovniku?
DA NE

Don Bosko je ustanovil tudi družbo Hčere Marije Pomočnice?
DA NE

Don Bosko pomeni gospod Gozd?
DA NE

Prvi salezijanci so prišli v slovenijo leta 1901?
DA NE

ŠT. 223 – 17. JANUAR 2021

SVOBODA

V današnjem času zelo cenimo svobodo, svobodo
odločanja,  svobodo  izbire,  osebno  svobodo.
Morda bolj  kot  v  preteklosti.  Tudi  to  se  mi zdi
dobro, saj se tudi v Cerkvi učimo, da je Bog dal
človeku  svobodno  voljo,  torej  svobodo!  Je  pa
svoboda  sila  zapletena  stvar.  Če  človek
nepremišljeno  sledi  želji  po  tem,  da  »dela,  kar
hoče«, v današnjem času zelo hitro izgubi svojo
svobodo.  Takih  je  danes  zelo  veliko;  takih,  ki
počnejo to, kar vidijo pri drugih, ki kupujejo, kar
jim ukazujejo reklame …, ki torej ne mislijo več s
svojo glavo, ampak se prepuščajo toku časa. Si ti,
ki  ti  toliko  pomeni  SVOBODA,  želiš  biti  tako
bitje, ki kar brez svoje svobodne volje počne to,
kar  od  nje(ga)  hočejo  drugi?  Ne  verjamem!

Verjamem, da hočeš biti zares svoboden/-a.
Svoboda je torej  nekaj  zahtevnega,  odgovornega,  resnega! In zato je  doba
otroštva tista doba, v kateri si človek v varnem zavetju staršev, učiteljev in
vzgojiteljev pridobi potrebne izkušnje, da bi znal živeti svojo svobodo.
Da,  vera  je  najgloblja  stvar  tvoje  osebne  izbire  –  ampak  tudi
najpomembnejša! In zato kar vztrajaj, kar naberi si izkušenj, da se boš, znal/-
a in zmogel/-a zares svobodno, odgovorno odločiti!

Po:  B.  Žorž

        


