
Sv. maše: od 1. marca 2021 do 21. marca 2021

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.

Ponede., 1. marec 18.00
////////
////////

+ Krajšek Markota, obl
+ Dovgan Jožefo
+ Tratar Jožefo, 7. dan

Albin

Torek, 2. marec Cirnik 16.00
18.00
////////

+ Livk Veroniko, pogreb in pogrebna maša
za zdravje in razumevanje v družini
+ Petje Mihata, 7. dan

Neža Praška

Sreda, 3. marec 7.00 + mamo Frančiško, ob roj. dnevu, očeta 
Vinkota in očima RafkotaKunigunda

Četrtek, 4. marec 18.00
////////

+ Ramovš Marijo, obl.
+ Hysz Kazimiro, ob goduKazimir

Petek, 5. marec 18.00
////////
////////

+ Kurent Marijo in Janjo
+ Jaklič Petra Rozo in Jožeta, obl.
+ Ravnikar Frančiško, 7. dan

Hadrijan

Sobota, 6. marec 7.00

////////

+ Škrjanc Jožeta, očeta Jožeta in brata Jožeta
Novak, pbl.
+ Lukek Janeza in Jožefo, obl. in ob roj. dne.

Fridolin

3. POSTNA
NEDELJA
7. marec

Perpetua in Felicita

Cirnik
  7.00
9.00

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

za župljane in dobrotnike
+ mamo Zupanc Nežko, obl.
+ Čeh Pavlo, obl.
+ Livk Veroniko, 7. dan
+ Krajšek Markota

Ponede., 8. marec 18.00
////////

+ Škoporc Franca, obl. in starše Škoporc
+ Okorn StanetaJanez od Boga

Torek,  9. marec 18.00 + Zakrajšek Frančiško, ob godu
Frančiška Rimska

Sreda,  10. marec 7.00 + mamo Frančiško, ob godu, očta Vinkota in
sotodnike40 mučencev

Četrtek,  11. marec 18.00 + Uršič Tineta, obl. ter Avguština in Marijo
Benedikt

Petek, 12. marec 18.00 + Tratar Antona in Lebar Metko
Justin - gregorjevo

Sobota, 13. marec 7.00 + Sabljak Frančiško in Mihovila
Kristina

4. POSTNA
NEDELJA
14. marec

papeška nedelja
Matilda

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

za župljane in dobrotnike
+ za pokojne iz Malega Cirnika
+ Livk Veroniko, 30. dan
+ Uhan Pavelna, obl. in vse Uhanove
+ starše, brata in sestre Korelc
+ Lamovšek Metodo, 30. dan

Ponede., 15. marec  18.00 + Krnc Slavko in Stankota, ob roj. dnevu
Ludvika

Torek,  16. marec 18.00 + Zakrajšek Frančiško, obl.
+ Petje Mihata, 30. dan
+ Tratar Jožefo, 30. dan

Hilarij Oglejski

Sreda,  17. marec 7.00 + Kotar Janeza in sorodnike Kotar

Patrik

Četrtek,  18. marec 18.00
////////
////////

+ Berk Terezijo, obl. In Banič Janeza
+ Gorenc Jožefo, ob godu.
+ Tratar Staneta, 30. dan

Ciril Jeruzalemski

Petek, 19. marec 18.00

////////
////////

+ Podlogar Jožeta in očeta Jožeta ,ob godu in 
obl. ter mamo in Vilkota
+ Slapšak Jožeta, ob godu
+ Kotar Jožeta in Jožkota, ob godu

Jožef, Jezusov 
rednik

Sobota, 20. marec 7.00 + Ahlin Ludvika, obl.
+ Korelc Jožeta, ob godu Klavdija

5. POSTNA
NEDELJA
21.marec

Nikolaj iz Flue

Cirnik
 7.00
9.00

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

za župljane in dobrotnike
+ Zupanc Jožeta in Furlan Jožeta ob godu
+ Starič Pepco in Kosove iz Maleta Cirnika
+ Kos Vinkota in Julči, ob roj. dnevu
+ Us Ano, 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

86x in Gregorjanska maša, Lamovšek Metoda, 7x Škarja Anton, 5x Kos Marija in 
2x Prislav Marija

NAPOVEDNIK IN OBVESTILA

- Vsak petek po sv. maši v cerkvi in ob nedeljah 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.

- V ponedeljek, 1. marca, začnemo z rednim veroukom po urniku.
- V četrtek,  4.  in  petek,  5.  marca  bom obiskal  bolne  in  ostarele  po

domovih.
- V soboto, 6. marca bo na Okrogu v obnovljeni cerkvi sv. Barbare krst

Vite Ajdišek doma iz Okroga 52.
- V ponedeljek, 8. marca bo verouk z prvi in drugi razred.
- V petek, 12. marca, bo potekala škofova vizitacija v naši župniji. Škof

bo obiskal vse podružnice,  pregledal vse matične knjige ter  preveril
pastoralno delo v župniji. Zaradi epidemije se ne bo srečal s skupinami
in župnijskim pastoralnim svetom.

- V četrtek, 11. in petk, 12. februarja, bom obiskal bolne in ostarele po
domovih.

- Na praznik sv. Jožefa, 19. marca, vabim k maši može in fante.
- Vsako nedeljo med sv. mašami je priložnost za sv. spoved.
- Spoved otrok bo v tednu pred cvetno nedeljo med veroukom.
- Spoved odraslih  bo po cveni  nedlelji  vsak dan eno uro pred sveto

mašo.

- »Tesar iz Nazareta  zna problem spremeniti  v priložnost,  ker vedno
daje prednost zaupanju v Previdnost«. Spoprijema se »s konkretnimi
problemi« svoje družine, tako kakor vse druge družine na svetu.  
Sv.  Jožef,  Jezusov  in  Marijin  varuh,  »ne  more  drugače,  kot  da  je
varuh Cerkve«,  njenega materinstva  in  Kristusovega telesa:  vsak  v
potrebi, revež, trpin, umirajoči, tujec, jetnik, bolnik je »Dete«, ki ga
Jožef varuje in od njega se moramo naučiti »ljubiti Cerkev in uboge«.

Papež Frančišek

ŠT. 225 – 28. FEBRUAR 2021

                                               SVETI JO EFŽ
Na praznik Brezmadežne 2020 je papež Frančišek

napovedal leto svetega Jožefa. Zakaj je izbral ravno sv.
Jožefa?

Papež  je  svojo  odločitev  pojasnil  v  pismu  Z
Očetovim srcem. Nedvomno je močan povod 150-letnica
razglasitve sv. Jožefa za zavetnika vesoljne Cerkve. Drugi
razlog vidi papež v pandemiji. Ta nam je dala razumeti
pomen ljudi, ki so podobno kot sv. Jožef neopaženi, daleč
od pozornosti, a vendar prisotni in vsak dan potrpežljivo
vlivajo upanje. 

Papež izpostavlja nekatere lastnosti sv. Jožefa: »On
je iz svojega življenja naredil darovanje samega sebe v
ljubezni. V njem je Jezus videl Božjo nežnost. Tudi Jožef

je  podobno  kot  Marija  izrekel  svoj  'Zgodi  se!'  in  sodeloval  pri  skrivnosti
odrešenja.«

Papež  izpostavlja  predvsem  Jožefove  očetovske  lastnosti.  Čeprav
marsičesa ne razume, sprejme Marijo in hkrati z njo tudi Božjo voljo zase. »Je
pogumen in ustvarjalen oče. Od njega se moramo naučiti ljubiti Cerkev in uboge,
pravi papež. Kot oče nas tudi uči, da ima delo vrednost, da omogoča dostojanstvo
družini. Jožefa postavlja za zgled očetom, ki to postanejo ne z rojstvom otroka,
ampak ko se odločijo, da sprejmejo skrb za otroka in prevzamejo odgovornost
zanj. Jožefa postavlja tudi za zgled pravega očetovstva vsem voditeljem v družbi
in v Cerkvi«

radio.ognjisce.si

  


