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ZADNJI ČAS
Zadnji čas je za izpraševanje vesti. Zadnji čas je, da se spomnimo temeljnih stvari, na katerih 

gradimo svoje življenje. Kaj pomaga človeku, če si pridobi ves svet, duhovno pa propade!?
Cerkev nas kristjane štirideset dni pred veliko nočjo poziva, da razmišljamo o duhovnih in ver-

skih vrednotah. Za razmišljanje pa potrebujemo tišino. Zato v tem postnem času iščimo prav tišino. 
Pusti časopise in revije in ugasni televizor. Ne bodi več obseden z delom, 
s posli in z denarjem. S svojimi očmi globoko poglej v lastno srce. Odteg-
ni se vrtincu potrošniške družbe, ki z reklamami, tako kot hobotnica s 
svojimi lovkami, iz tebe izsesa še zadnje ostanke duha in svobode. Ustva-
ri tišino okoli sebe, ustvari tišino v sebi, v svoji notranjosti.

Meri »temperaturo« – vedeti moraš namreč, kako blizu je že tvoj 
konec. Koliko sanj, zakopanih v potrošništvo, je pri tebi že mrtvih. Koliko 
lepega se zaduši v današnji družbi, polni pohlepa, družbi, ki želi imeti vedno več, ki temelji na služe-
nju in zapravljanju denarja, na dobičku in potrošnji. Osvobodi se svojih okov. Vrni se k naravnemu 
življenjskemu slogu.

Postiti se pomeni učiti se, kako biti srečen s preprostimi stvarmi. Postiti se pomeni osvoboditi se 
tisoč okov tisočih mrtvih stvari, ki so ti jih hvalili in vsiljevali, kot da bi bile nujno potrebne za življenje. 
Postiti se pomeni s hvaležnostjo uživati v preprostih, majhnih radostih. Se razveseliti veliko darov, ki 
jih smemo vsak dan prejeti iz Božje roke. Bog nam po vsaki cvetoči roži sporoča, da nas ima rad. V 
vsakem ptičku, ki poje, slišimo Božjo ljubezen, in po vsaki roki, ki me varuje, čutim Božjo skrb zame.

Post nima nič skupnega s stradanjem. Post tudi ne pomeni, da se z žalostnim obrazom žrtvuje-
mo in sami sebe trpinčimo, da bi prišli v nebesa. Nasprotno. Jezus sam je rekel: »Kadar se postite, se 
ne držite čemerno /…/ Kadar pa se ti postiš si pomazili glavo in umij obraz« (Mt 6,16–17). Postiti se 
torej sploh ni nekaj negativnega, ampak je pozitiven postopek. Post je proces osvoboditve, proces 
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nadaljnjega človeškega razvoja, veselja do življenja. Postiti se ne pomeni živeti v revščini samo z 
vodo in kruhom in samo s streho nad glavo. Post pomeni učiti se, biti z malim zadovoljen; se upreti 
dušenju v  bogastvu; se z nasmehom posloviti od vsega odvečnega.

Po: Phil Bosmans, Pomlad za dušo

KOLEDAR ŽUPNIJE MARIJINEGA ROJSTVA    FEBRUAR 2021
DAN PRAZNIKI, DOGODKI
PO
1. 3. sv. Albin

ob 7.00, 17.00 in 
18.00

- za srečo in zdravje rodbine Opeka
- za Štefko in Franceta Zgonca
- za pok. iz družine Drenik

TO
2. 3. sv. Neža Praška

ob 7.00, 17.00 in 
18.00

- za starše Kovačič in sorodnike
- za stare starše Mulc, Primšar in Tosič
- v dober namen

SR
3. 3. sv. Konigunda

ob 8.00, 17.00 in 
18.00

- za Jožeta Medena
- za ljubezen in srečen zakon
- za zdravje v družini in blagoslov pri delu

ČE
4. 3. sv. Kazimir

ob 7.00, 17.00 in 
18.00

- za uspešen posel
- za uspešno okrevanje svaka Jožeta
- za Antona in Angelo Rožanc, obl. in sina Toneta

PE
5. 3. sv. Hadrijan

ob 7.00, 17.00 in 
18.00

- za Franca, Marijo in Jožeta Mekinda
- za Tilko Petrovčič
- za Alojzijo, obl. in vse pok. Mestek

SO
6. 3. sv. Miroslav 

ob 7.00, 17.00 in 
18.00

- za Andreja in Marijo Mele
- za Lojzeta Mramorja
- za Julijano Brezec

NE
7. 3.

3. POSTNA NEDELJA
sv. Perpetua in Felicita

8.00                   
10.00                
11.00 – Martinjak
18.00                

- za Alojzijo in Janeza Šparembleka
- za Lojzeta Mramorja
- za pok. iz družine Velišček in Urbas 
- Mariji v priprošnjo

PO
8. 3. sv. Janez od Boga

ob 7.00, 17.00 in 
18.00

- za Antonijo Čenčur, obl.
- za Ivanko Brzek, obl.
- za Vilija Korošca ob roj. dnevu

TO
9. 3. sv. Frančiška Rimska

ob 7.00, 17.00 in 
18.00

- za Pepco in Ivana Knapa
- za pok. iz družine Kališnik
- za domovino

SR
10. 3. sv. 40 mučencev

ob 7.00, 17.00 in 
18.00

- za domače duhovnike
- za Franca in Štefko Zgonc
- za Baltasarja Hacquet

ČE
11. 3. sv. Benedikt

ob 7.00, 17.00 in 
18.00

- za Nevenko Mlinar
- za Malko in Alojza Skolja
- za Danico Urbič, obl.

PE
12. 3. sv. Doroteja

ob 7.00, 17.00 in 
18.00

- po namenu
- za Antona Štembergerja
- za varstvo sv. Duha ob godu
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SO
13. 3. sv. Kristina

ob 7.00, 17.00 in 
18.00

- za Jožefo Petrovčič
- za Julijano Brezec
- po namenu

NE
14. 3.

4. POSTNA NEDELJA
PAPEŠKA
sv. Matilda

8.00                   
10.00                
11.00 – Podslivnica
18.00                

- za Lojzeta Mramorja
- za starše in brata Udovič
- za žive in pokojne farane
- za Marijo in Žarka Trklja

PO
15. 3. sv. lUDOVIKA

ob 7.00, 17.00 in 
18.00

- za Jožeta Turšiča ob roj. dnevu
- za Janeza Brzka, obl.
- za Franca in Štefko Zgonc

TO
16. 3. sv. Hilarij Oglejski

ob 7.00, 17.00 in 
18.00

- za Lojzeta Seljaka
- za Andrejo Zupan
- za starše Verbič in sestro Marijo
- za Ivano Petrovčič, 30. d.p.p.

SR
17. 3. sv. Patrik

ob 7.00, 17.00 in 
18.00

- za Edvarda in Pepco Mele, obl.
- za zdravje in srečo in uspeh pri delu
- za Tončko Mele in Pepco Petrovčič

ČE
18. 3. sv. Ciril Jeruzalemski

ob 7.00, 17.00 in 
18.00

- za Jožeta in Ano Šuster
- za duhovnika Franca in Jožeta Vidica
- za pok. iz družine Semič
- za Antonijo Žnidaršič, 30. d.p.p.

PE
19. 3. SV. JOŽEF

ob 8.00, 17.00 in 
18.00

- za Jožefa in Jožeta Turšiča
- za Jožeta Šviglja
- za pok. iz družine Šparemblek

SO
20. 3. sv. Klavdija

ob 7.00, 17.00 in 
18.00

- za ata in sina Jožeta ob godu in mamo Marijo Mestek
- za Julijano Brezec
- po namenu družine Kraševec

NE
21. 3.

5. POSTNA - TIHA 
NEDELJA 
sv. Nikolaj

8.00                   
10.00                
11.00 – Martinjak
18.00                

- za Franca Cimermančiča, obl.
- za Franceta Korošca
- za žive in pokojne farane
- za pok. iz družine Obreza in Melito Doles Obreza

PO
22. 3. sv. Lea

ob 7.00, 17.00 in 
18.00

- za duhovnika Franca in Jožeta Vidica
- za Julko in Jožeta Brezec
- za Marinko Sežon

TO
23. 3. sv. Rebeka

ob 7.00, 17.00 in 
18.00

- za Milko Bartol, obl.
- za Družino Verbič, Alojza in marijo in hči Marijo
- za Janeza in Lojzko Šparemblek

SR
24. 3. sv. Katarina Švedska

ob 7.00, 17.00 in 
18.00

- za Jana Praznik in Antona Benič
- Karla Škoberne
- za Frančiško Jamnik, obl.

ČE
25. 3.

GOSPODOVO 
OZNANENJE MARIJI

ob 8.00, 17.00 in 
18.00

- za Antona, obl. in Marka Ravšlja
- za Jožeta, starše, brate in sestro Urbas
- za Alojzijo Šparemblek
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PE
26. 3. sv. Lara

ob 7.00, 17.00 in 
18.00

- v zahvalo
- za zdravje
- za Franca Mevca

SO
27. 3. sv. Rupert

ob 7.00, 17.00 in 
18.00

- za StanetaMalca, obl.
- za Antona Štembergerja, obl.
- za Štefko, obl. in vse pok. Mevc in Škof

PRESTAVIMO  URE  NA  POLETNI  ČAS  (1h-)

NE
28. 3.

CVETNA NEDELJA 
sv. Bojan

8.00                   
10.00                
11.00 – Podslivnica
19.00                

- za pok. iz družine Cvetko
- za Toneta in Marka Ravšlja
- za žive in rajne farane
- za Zlatka, Alena in Marijo Jambrošič

PO
29. 3. sv. Bertold

ob 7.00, 18.00 in 
19.00

- za duhovnike Vidic (Janez, Jože, Franc)
- za Ivana in Marijo Caserman
- za Žana Drenik

TO
30. 3. sv. Amadej

ob 7.00, 18.00 in 
19.00

- za Frenka Petriča
- za Franca Vidmarja ob roj. dnevu
- za žive in rajne farane

SR
31. 3. sv. Amos

ob 7.00, 18.00 in 
19.00

- za duhovnike
- za Francija, Tončko Turk in Jožkota Medena
- za Franca Likoviča

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.

Gospod, ti veš, da nimamo časa. 
Oče in mati sva zelo zaposlena. 
Otroci prihajajo domov pozno.
Oče in mati sva utrujena in izžeta. 
Otroci so žejni pozorne ljubezni in tolažbe.
Ni vse tako, kot bi moralo biti. 
Morda res nismo lačni, slabo oblečeni ali brez doma. 
Smo pa utrujeni, razočarani in razboleli. 
Toda, ti, Gospod, lahko naš vsakdan spremeniš. 
V temnih dnevih lahko s svetlobo tvoje luči zažari novo življenje. 
Zaupamo, da lahko napolniš naš dom z veseljem, srečo in ljubeznijo, če ti le dovolimo vstopiti.
Vabimo te v našo družino, hočemo ti dati dom v njej. 
Danes začenjamo delati prostore miru, sprave in odpuščanja, da ti pokažemo, da mislimo resno.
Nič in nihče nas ne bo ločil od tvoje ljubezni, Gospod. 
Ena družina bomo.  Eno srce v Božjem srcu. 
Pridi torej, Gospod, pridi v našo družino.      Povzeto iz besedil Matere Terezije


