
Sv. maše: od 5. marca do 26. marca 2023

2. POSTNA
NEDELJA
5. marec

Livija

Cirnik
  7.00
8.30

/////////
10.00
/////////
/////////
/////////

za župljane in dobrotnike
+ mamo Zupanc Nežko, obl.
+ Čeh Pavlo, obl.
+ Lampretove
+ Kumer Rezi
+ Bartolj Franca
+ Ramovš Karelna

Pone., 6. marec 18.00
/////////

+ Škoporc Francija in starše
+ starše Bevc in brata FrancaMiroslav

Torek, 7. marec 16.00
18.00
/////////

+ Kraševec Naceta, pogreb in maša
+ Zakošek Rudija
+ Jaklič Lojzeta in Rozo, obl

Perpetua in Felicita

Sreda, 8. marec 7.00 + Kotar Marijo

Janez od Boga

Četrtek, 9. marec 18.00
/////////

+ Zakrajšek Frančiško, ob godu
+ Okoren RupertaFrančiška Rimska

Petek, 10. marec 18.00 + Bajuk Andreja
40 mučencev

Sobota, 11. marec 7.00
18.00

V zahvalo ob maminem 80. rojstnem dnevu
+ Zupačič Stankota in Milko, obl.
+ Juvančič Janeza, 7. dan

Benedikt

3. POSTNA
NEDELJA

papeška
12. marec

Justin

Cirnik
  7.00
8.30

/////////
/////////
10.00
/////////

za župljane in dobrotnike
+ Kos Jožeta, ob godu in Kosove iz vasi
+ Krbavčič Pijo, obl.
+ Slapšak Marjana iz Kočevja
+ Uhan Pavelna in Uhanove
+ Gričar Antona
(po maši), krst Aleksa Ramovš – Brinje 20
romanje na brezje – odhod 12.30

Pone., 13. marec 18.00
/////////

+ Kurent Petra
+ Breznikar Mihata in Zidar StanetaKristina

Torek,  14. marec 18.00
/////////
/////////

+ Berk Terezijo, obl. in Banič Janeza
za zdravje in Božje varstvo
+ Kraševec Naceta, 7. dan

Matilda

Sreda, 15. marec 7.00 + Obaha Marijo, ob 100. roj. dnevu

Klemen
Četrtek, 16. marec Škocjan 17.00

18.00
/////////

+ Radminič Dragota, 30. dan
+ Brcar Cecilijo in Franca ter Globokar Gabi
+ Zakrajšek Frančiško, obl.

Hilarij in Tacijan

Petek, 17. marec

Viher

18.00
/////////
/////////
19.00

+ Krnc Stankota, ob roj. dnevu
za blagoslov hčerke in njene družine ob roj. d.
+ Verbajs Jerico in Franca
+ Ramovš Mihata in sorodnike, obl.

Patrik

Sobota, 18. marec

Viher

7.00
/////////
18.00

+ Zakrajšek Frančiško
+ Ahlin Ludvika, obl.
+ Starič Pepco in Gorenc Pepco, ob godu

Ciril Jeruzalemski

4. POSTNA
NEDELJA
19. marec

Jožef Jezusov rednik

Cirnik
  7.00
8.30

////////
10.00

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

za župljane in dobrotnike
+ vse pokojne iz Malega Cirnika
+ očeta Zupanc Jožega in Furlan Jožeta, ob go.
+ Jaki Alfonza, ob roj. dnevu, ter Jakijeve in
   Musarjeve
+ Kos Vinkota in Julci, ob roj. djevu
+ Slapšak Jožeta, ob godu
+ Podlogar Joži in Jožeta, ob godu

Ponede, 20. marec 18.00 + Uršič Stankota, obl.
Klavdija

Torek,  21. marec Škocjan 17.00
18.00

+ Us Ano, 20. obl.
+ Rejc IvanaNikolaj

Sreda,  22. marec 7.00 + Rugelj Andreja

Lea

Četrtek, 23. marec 18.00 + Koščakove
Rebeka

Petek, 24. marec 18.00 + Juvančič Janeza, 30. dan
Dionizij

Sobota, 25. marec 7.00
/////////

+ Markošek in Sladč
+ Vouk Filipa, obl.Gospodovo 

oznanjenje

5. POSTNA
NEDELJA

tiha
26. marec

Larisa

Cirnik
  7.00
8.30

/////////
/////////
10.00
/////////
/////////

za župljane in dobrotnike
+ moža Furlan Jakoba
+ Remar Vincencijo, ob roj. dnevu
za birmance na čast Sv. Duhu
+ Škoda Ruperta, ob roj. dnevu in godu
+ Petje Alojzija
+ Škrjanc Brunota in starše Škrjanc, obl

RAZPORED ČIŠČENJA CERKVE
Šentrupert – Poštaje in Kamnje, 11. 3.                 Vesela Gora in Ravnik, 1. 4.
Šentrupert – stari del, 18. 3.                                  Vrh, v Velikem tednu
Škrljevo, 25. 3.                                                      Zaloka in Okrog, 15. 4.



BRALCI BOŽJE BESEDE 

1. berilo 2. berilo
nedelja, 12. marec          ob 7.00 Ema Krnc Sara Krnc

ob 10.00 Anica Bačar Tanja Pavlin
nedelja, 19.  marec          ob 7.00 Mira Gruden Alma Lamovšek

ob 10.00 Anita Kostanjevec Helena Krn
nedelja, 26. marec           ob 7.00 Teja Podlogar Damjana Lamovšek

ob 10.00 Barbara Škarj Alenka Ahlinč

NAPOVEDNIK IN OBVESTILA
- V ponedeljek, 6. 3. ob 17.00, imajo redni verouk otroci prvega in drugega

razreda.
- V sredo, 8. 3. ob 18.00, srečanje za starše birmancev.
- V petek,  10. 3.  ob 16.00, srečane za ministrante  in ministrantke.  Zbiramo

prijave novih ministrantov.
- V nedeljo, 12. 3. bo romanje na Brezje, kjer bo priložnost za spoved. Odhod

bo iz trga ob 12.30.
- V  ponedeljek,  13.  3.  ob  17.00,  bodo  potekale  svetopisemske  urice  za

predšolske otroke.
- V sredo, 15. 3. ob 18.00, srečanje za katehistinje in katehiste.
- V četrtek, 16. 3. je v Trebnjem ob 19.00, priprava staršev na krst otroka.
- Liturgično praznovanje sv. Jožefa bo v soboto, 18. 3. Maši bosta zjutraj ob

7.00 v Šentrupertu in ob 18.00 na Vihru.
- V ponedeljek, 20. 3. ob 17.00, imajo redni verouk otroci prvega in drugega

razreda.
- V sredo, 22. 3. ob 18.00, imajo srečanje člani ŽPS.
- V  petek,  24.  3.  ima  redno  srečeanje  pred  večerno  sv.  mašo  ob  17.00

Združenje Marije Pomočnice. Srečanje se prične v župnišču.
- Na peto postno nedeljo, 26. 3. bo mogoče dobiti pred zakristijo oljčne vejice.
- V sredo 29. 3. ima zvečer ob 18.00 redno srečanje biblična skupina.
- Vsak četrtek po večerni maši je priložnost za molitev pred Najsvetejšim. Molimo za

nove duhovne poklice.
- V petek, 17. 3. ob 16.00, srečane za ministrante in ministrantke.
- V petek v postnem času, bo po večerni sv. maši molitev križevega pota.
- V nedeljo v postnem času ob 15.00, bo križev pot pri kapelicah križevega pota.

ŠT. 260 – 5. MAREC 2023

OČE
Ko je Bog ustvarjal očete, je najprej naredil visok okvir. Angel, ki je stal poleg njega, je
rekel: »Kakšen oče bo to? Otroke si ustvaril tako nizko pri zemlji, zakaj želiš ustvariti
očeta tako visokega? Ne bo se mogel igrati s frnikolami, ne da bi pokleknil. Ne bo mogel
položiti deteta v posteljico, ne da bi se moral močno skloniti, da ga bo lahko poljubil.«
Bog se je nasmehnil in dejal: »Da, toda če bi ga ustvaril tako velikega kot otroka, proti
komu bi otrok dvignil svoj pogled?« 
Ko  je  Bog ustvarjal  očetove  roke,  je  naredil  te  ogromne.  Angel  zmaje  z  glavo in
pripomni:  »Velike  roke  ne  bodo  mogle  pripenjati  priponk  pri  plenicah,  zapenjati
gumbkov pri bundi in zapeti trakov za spenjanje las. Niti ne bodo mogle izpuliti trna iz
otroške roke.« 
Spet se je Bog nasmehnil: »Vem pa, da bodo dovolj velike, da bo šlo vanje vse, kar
deček izvleče iz svojih žepov, in obenem dovolj nežne, da objamejo otroški obraz.« 
Potem Bog na okvir  postavi  dolge noge in širok hrbet.  Angel  se zasmeje:  »Ali  se
zavedaš, kaj si pravkar naredil? Očeta brez prsi!« 
Bog je dejal: »Prsi ima mama, oče mora imeti močan hrbet, da bo vlekel sani, da bo
držal v ravnotežju otroka na kolesu in da bo otrok nanj naslonjen zaspal, ko se bosta
vračala z izleta.« 
Ko je Bog ustvaril velikanski stopali, se angel ni mogel več zadržati: »To pa je že
preveč! Mar res misliš, da bo s temi ogromnimi stopali lahko stopal do posteljice in iz
nje tiho vzel otroka, ko bo ta zajokal?« 
Spet se Bog nasmehne. »Vse bo dobro, boš videl. Prav ta stopala bodo pomagala otroku,
ko bo želel jahati konja ali odpoditi miši iz hišice na drevesu,« odgovori Bog in se spet
posveti svojemu delu. 
Tako je Bog delal vso noč. Očetu je položil v usta malo besed, a odločen glas; oči, ki vse
vidijo, a ostanejo mirne in pozorne. Ko je malo pomislil, je nazadnje dal očetu tudi solze.
Takrat se je obrnil k angelu: »Si sedaj zadovoljen, ker more biti od ljubezni prav tako
ganjen kakor mati?«
                                                                                                       PO: B. RUSTJA, ZGODBE ZA SKLADEN ZAKON IN SREČO V DRUŽINI

  


