
Sv. maše: od 7. februarja 2021 do 28. februarja 2021

5. NEDELJA
MED LETOM

7. februar
Nika

Cirnik
 7.00
9.00

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

za župljane in dobrotnike
+ Remar Vincencijo
+ Bunderšek Vilija
+ Jeram Maijo, 30. dan
+ Repovž Rozalijo, 20. obl.

Ponede., 8. februar 18.00 + starše, brata, sestre družine Cugelj iz 
PužmanceHireonim

Torek, 9. februar 18.00
////////

+ Majcen Jožeta, obl. in Justi
+ Anderlič Jožefo in JožetaPolona

Sreda, 10. februar 7.00 + Kovač Janeza, obl.

Sholastika

Četrtek, 11. februar 18.00
////////

+ Slapšak Jožeta
+ Mikec Leoplda, 7. danLurška Mati Božja

Petek, 12. februar 18.00 + Vesel Alojzija, ob roj. dnevu in v zahvalo 
za Božje varstvoDamjan

Sobota, 13. februar 7.00
////////

+ Sabljak Frančiško in Mihovila
+ Urana Marijo, obl.Jordan

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.

Ponede., 22. februar  18.00 + starše in stare starše Berk in Repše
Sedež apostola 
Petra

Torek,  23. februar 18.00 po namenu- v dober namn
Polikarp

Sreda,  24. februar 7.00 (ustanovna maša) po namenu

Matija

Četrtek,  25. februar 18.00 + Prijatelj Romana
Alojzij in Kalist

Petek, 26. februar 18.00 + Berk Olgo, obl,
Branko

Sobota, 27. februar 7.00 + Brcar Franca in Cecilijo ter Globokar Gabi
Gabrijel Žalostne 
Matere Božje

2. POSTNA
NEDELJA
28. februar

Ožbolt

Cirnik
 7.00
9.00

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

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

BRALCI BOŽJE BESEDE 

1. berilo 2. berilo
nedelja, 14. februar      - ob 7.00

ob 10.30
nedelja, 21. februar      - ob 7.00

ob 10.30  
nedelja, 28. februar      - ob 7.00

ob 10.30

ODPOSLANE MAŠE

13x Rugelj Andrej, 7x Skušek Anton, 5x Kos Marija, 



NAPOVEDNIK IN OBVESTILA

- Vse predvidene aktivnosti so odpovedane do preklica epidemije.
- Maše z ljudstvom so dovoljene z omejenim številom vernikov

glede na velikost cerkve.
- V ponedeljek, 8. februarja, bo Slovenski kulturni dan.
- V četrtek, 11. februarja, bo svetovni dan bolnikov. 
- V četrtek, 11. in petk, 12. februarja, bom obiskal bolne in ostarele

po domovih.
- 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.

- Športniki  se  veliko  pripravljajo  na  tekmovanje.  Vrhunski  igralci
vložijo veliko časa in moči, da se pripravijo na nastop. Dober učitelj
se resno pripravi na vsako uro pouka …
Kristus je pred začetkom svojega poslanstva šel v puščavo, da bi se
nanj  pripravil.  Post  je  čas,  ko  si  vsi,  ki  hočemo  resno  hoditi  za
Kristusom, prizadevamo za prenovitev življenja.  Lahko bi rekli,  da
gremo  skupaj   s  Kristusom v  puščavo.  Toda  če  se  ta  prenova  ne
dotakne našega srca, je samo prišitje nove zaplate na staro obleko.

ŠT. 224 – 7. FEBRUAR 2021

                                               PRAH SI

  Prah si in v prah se povrneš. 
  Nad to usodo človek nima moči. 
  Lahko jo samo sprejme in se v ponižnosti klanja
  Božji prasili. 
  Kajti Bog je naročil rast mrtvi materiji. 
  Oblekel je naše kosti z mesom, živčevjem,
  krvnim obtokom. 

Zapovedal je srčnim mišicam, naj bijejo brez presledka. 
Možganskim celicam je ukazal, naj spoznavajo in hranijo spomin. 
V človeka je položil svojega duha. 
Tako smo postali, kot duše prihodnjega veka, 
nesmrtni, vendar moramo najprej umreti svojemu zemeljskemu telesu. 
V tej dialektiki je skrivnost našega bivanja. 
Živimo brez svoje zasluge, 
nesmrtnost pa zahteva umrljivost lastnega telesa.
Na tem svetu namreč še nismo poveličani, smo le odkupljeni. 
Pripravljamo se, da bi odkorakali v svobodo svojega Gospoda. 
Do Njega pa ne pridemo po lahki poti ne po bližnjici. 
Treba se je opasati z bolečinami sveta in Njemu verjeti, Vanj verovati. 
Tudi za ceno lastne smrti. 
Svet je hoja do vrat večnega Jeruzalema. 
Ne moremo prestopiti praga svetega mesta, 
ne da bi najprej otresli prah s svojih nog.

                                                                                                                Peter Millonig, Zasidran v veri


