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MESEC FEBRUAR
Kaj je februar in zakaj ga uporabljamo?
Februar ali svečan je drugi mesec v letu. Blaži posledice prekomernega uživanja pra-

znikov, realno znižuje previsoko in preoptimistično zastavljene novoletne obljube, zaradi 
svoje ugodne lege sredi koledarske zime nudi obilo smučarskih užitkov, ki so običajno 
povezani s šolskimi počitnicami. Zaradi različnih vremenskih vplivov – hude zime ali pa 
zgodnje pomladi – se lahko zunanji izgled februarja spreminja, kar pa bistveno ne vpliva 
na samo vsebino.

Kaj vsebuje februar?
Vsak februar je sestavljen iz nedelj, navadnih dni, svečnice, Prešernovega dne in va-

lentinovega. Letošnji pa poleg že naštetega vsebuje še pust in pepelnico. Vse sestavine 
lahko vsebujejo zdravilne učinke, pri čemer najbolj izstopa začetek posta oziroma pepel-
nica.

Kaj morate vedeti pred vstopom v februar?
Če ste preobčutljivi ali alergični na veseljačenja ob pustu in komercializacijo 

valentinovega, vam svetujem, da se na omenjena dneva zadržujete doma in se izogibate 
stikom z ljudmi, ki v tem uživajo. Odsvetujem snemanje mask in trganje srčkov, kajti oboje 
lahko povzroči nepredvidljive posledice v odnosih. Ob hudih skušnjavah vam svetujem, da 
povečate odmerek molitve, priporočam pa tudi obisk cerkve.

Prav tako ne bo odveč, če že kar preventivno povečate dnevni odmerek molitve ob 
Prešernovem dnevu. Nekulturne proslave ob kulturnem prazniku so v naši deželi postale 
običajna praksa in se jim boste težko izognili. Ne bo škodilo, če si ta dan preberete kakšno 
pesem, ki vam je res pri srcu, in prižgete svečo na grobu kakega pokojnega umetnika.
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Kateri so možni neželeni učinki?
Ne pojavljajo se pri vseh ljudeh. Najpogosteje se pa pojavita razdražljivost in nemir 

ob pustu in valentinovem, nekulturnost pa ob pretiravanju lahko povzroči celo čir na že-
lodcu. Precejšnje spremembe se lahko zgodijo tudi ob zbranem in resnem vstopu v sveti 
postni čas, vendar boste sčasoma opazili, da so te spremembe ne le želene in hotene, 
temveč celo nujne.

Doziranje in shranjevanje:
Februar jemljite z dobro voljo in vero. Vsak dan posebej dobro prežvečite. Rok upora-

be preteče zadnjega dne v mesecu, vendar ga lahko, če ga boste lepo preživeli, še dolgo 
ohranite v spominu.

Po: G. Čušin, Na tretji strani

KOLEDAR ŽUPNIJE MARIJINEGA ROJSTVA   JANUAR 2021
DAN PRAZNIKI, DOGODKI

PO
1. 2. sv. Brigita Irska

ob 7.00, 17.00 
in 18.00

- za Tilko Petrovčič
- za pok. sobrate salezijance
- za pok. sobrate salezijance
- za pok. sobrate salezijance

TO
2. 2.

JEZUSOVO 
DAROVANJE,

SVEČNICA

ob 7.00, 17.00 
in 18.00

- za Miroslava Hribljana
- za Pepco in Aleksandra Makorec
- za Lojzeta Mramorja
- za Julijano Brezec, 8. d.p.p.

SR
3. 2. sv. Blaž

ob 8.00, 17.00 
in 18.00

- za sina ob godu
- za Toneta Uleta
- za Lojzeta Mramorja in duše v vicah

ČE
4. 2. sv. Leon

ob 7.00, 17.00 
in 18.00

- za Jožeta Grudna, starše Marijo in Jožeta Dovjak in 
sestro Ani
- za telesno in duševno zdravje
- za zdravje in v zahvalo

PE
5. 2. sv. Agata

ob 7.00, 17.00 
in 18.00

- za Marijo Mlinar
- v zahvalo za blagoslov v preteklem letu
- za pok Rupar, Stražiščar, Mevc in Škof

SO
6. 2.

sv. Pavel Miki in japonski 
mučenci 

ob 7.00, 17.00 
in 18.00

- za Julijano Matič
- za starše in brata Opeka
- za Marijo Mlinar in družino
- za Staneta Modica, 8. d.p.p.

NE
7. 2.

5. NEDELJA MED 
LETOM
sv. Nika

8.00                   
10.00                
11.00 – Martinjak
18.00                

- za Lovrenca in Frančiško Ponikvar
- za Lojzeta Mramorja
- v priprošnjo Janezu Bosku 
- za žive in pokojne farane

PO
8. 2.

sv. Jožefina Bakhita
Slovenski kulturni dan

ob 7.00, 17.00 
in 18.00

- za Ivano Brancelj in Marijo Intihar
- za Francko Fračnik
- za Alojza Urbasa, obl.
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TO
9. 2. sv. Apolonija

ob 7.00, 17.00 
in 18.00

- za Cirila Lunka
- za Milko Prosen – umrla v Kanadi
- za Štefko Zgonc

SR
10. 2. sv. Sholastika

ob 7.00, 17.00 
in 18.00

- za Alojza in Antonijo Škerl
- za Antona in Frančiško Kavčnik
- za Ladota Janežič (Kranjcov)

ČE
11. 2. Lurška Mati Božja

ob 7.00, 17.00 
in 18.00

- za Janeza Šparemblek
- za Lojzeta Marmorja
- za Jožeta, obl. in Frančiško Svet

PE
12. 2. sv. Damijan

ob 7.00, 17.00 
in 18.00

- za vnuke
- za Lojzeta Mramorja
- za Antona Uleta

SO
13. 2. sv. Jordan

ob 7.00, 17.00 
in 18.00

- za Andreja in Marijo Mele
- za Alojza in Jožico Hiti, obl.
- za družino Farčnik

NE
14. 2.

6. NEDELJA MED 
LETOM

sv. Valentin

8.00                   
10.00                
11.00 – Podslivnica

18.00                

- za Lojzeta Mramorja
- za pok. Novak in Zgonc
- za Jožeta Sernel in starše Ivano in Jožeta Sernel ter starše 
Antonijo in Jožeta Otoničar 
- za žive in pokojne farane

PO
15. 2. sv. Klavdij

ob 7.00, 17.00 
in 18.00

- za očeta Ivana ob roj. dnevu
- za Stanislava Humarja
- za pok. iz družine Ulaga

TO
16. 2. sv. Julijana

ob 7.00, 17.00 
in 18.00

- za sorodnike iz družine Žnidaršič
- v zahvalo
- za Danijela Kraševca

SR
17. 2. PEPELNICA

ob 7.00, 17.00 
in 18.00

- za Ivano in Jožeta Ostanka, obl.
- za zdravje in srečo v družini
- za Jožeta Primšarja

ČE
18. 2. sv. Frančišek

ob 7.00, 17.00 
in 18.00

- za Lojzeta Mramorja
- za duhovnika Franca Vidica
- za starše in brata Marjana Dovjaka

PE
19. 2. sv. Bonifacij

ob 7.00, 17.00 
in 18.00

- za duhovnika Petra Kvaternika
- za Janeza Žnidaršiča, obl. in sestri in brata
- za Frančiško Leskovec

SO
20. 2. sv. Frančišek in Jacinta

ob 7.00, 17.00 
in 18.00

- za Feliksa Žnidaršiča
- v zahvalo za srečno nosečnost in porod
- za brate in starše Ponikvar

NE
21. 2.

1. POSTNA NEDELJA 
sv. Peter Damiani

8.00                   
10.00                
11.00 – Martinjak
18.00                

- za Radota Kovač, obl.
- za Antona Bartol, obl.
- po namenu (Urbas)
- za žive in pokojne farane

PO
22. 2. SEDEŽ APOSTOLA PETRA

ob 7.00, 17.00 
in 18.00

- za Mimi Petrovčič
- za Fani Šajn
- za pok. iz družine Petrovčič
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TO
23. 2. sv. Polikarp

ob 7.00, 17.00 
in 18.00

- za Jožeta Obreza, obl.
- za zdravje staršev
- za Lidijo Drobnič
- za Ivano Godeša, 30. d.p.p.

SR
24. 2. SV. MATIJA

ob 7.00, 17.00 
in 18.00

- za Tilok Mele, obl.
- v čast sv. Roku
- za duhovnika Janeza Hama

ČE
25. 2. sv. Alojzij in Kalist

ob 7.00, 17.00 
in 18.00

- za družino Cimperman, obl.
- za Brankota Janeža
- za Franceta Zgonca, 30. d.p.p.

PE
26. 2. sv. Aleksander

ob 7.00, 17.00 
in 18.00

- za Janeza Otoničarja
- za iz družine Leskovec in Kebe
- za zdravje sodelavcev in prijateljev
- za Julijano Brezec, 30. d.p.p.

SO
27. 2. sv. Gabrijel

ob 7.00, 17.00 
in 18.00

- za Marjo Trklja, obl.
- za Lojzeta Mramorja
- za Viktorja Ulaga, obl.
- za Staneta Modica, 30. d.p.p.

NE
28. 2.

2. POSTNA NEDELJA 
sv. Ožbolt

8.00                   
10.00                
11.00 – Podslivnica
18.00                

- za Toneta Cvetka
- za Frančiško Čenčur, obl. in Marijo Kranjc
- za žive in rajne farane
- za uspešno šolanje in božje varstvo

P.S. V primeru, da so na isti dan oznanjenih več maš, mi mašujemo po treh namenih po ostalih namenih mašujejo duhovniki na Rakovniku. Ure maš 
bodo objavljene v tedenskih oznanilih, ko bodo škofje dali dovoljenje za maševanje z ljudstvom. Sedaj pa mašujemo vsak dan po vaših namenih.

KAJ JE NAJPOMEBNEŠE?
Najpomembnejše,
kar nas čaka v življenju:
ljubiti, imeti rad drug drugega.
To opevajo vsi jeziki, in prav je tako.
To je začetek in konec
naše življenjske sreče.
Če v življenju
nisi sposoben uresničiti ljubezni,
je tvoje bivanje popoln neuspeh.
Resnično človeško ljubiti pomeni:
živeti za druge.
Drugi pa so najprej tvoji bližnji:
mož, žena, otroci,
oče, mati, bratje in sestre.

Če v družini ne živite več povezano,
odteka tvoje življenje
kot pesek med prsti.
Če pa so tvoje srce
in tvoje roke polne ljubezni,
se v tebi vedno znova razrašča veselje.

Po: P. Bosmans, Živi vsak dan


