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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 verskih 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. Odtegni 
se vrtincu potrošniške družbe, ki z reklamami, tako kot hobotnica s svojimi lovkami, iz tebe izsesa še zadnje ostanke 
duha in svobode. Ustvari 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 služenju 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 žrtvujemo 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 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

POSTNA POSTAVA
Postni čas, ki nas pripravlja na veliko noč, naj bo čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo 

darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta. Cerkev za postni čas določa posebne oblike spokornosti. Strogi post je 
na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih 
jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. 
Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do 
bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.
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KOLEDAR ŽUPNIJE MARIJINEGA ROJSTVA    MAREC 2022
DAN PRAZNIKI, DOGODKI

TO
1. 3. Albin

ob 7.00 in 18.00 - za Magdo Dolničar
- za Viktorja Ulaga, obl.
- za Frančiško Čenčur, obl. in Marijo Kranjc

SR
2. 3. PEPELNICA

ob 7.00 in 18.00 - za Francko Fračnik
- za Matija in Jožeta Obreza
- za Antona ml. in Milko Bartol

ČE
3. 3.

Konigunda
četrtek pred prvim 

petkom molitev  
za duh. poklice

ob 7.00 in 18.00 - za Staneta Modica
- za Antona st. in Pavlo Bartol
- za Jožefa Turšiča, starše, sestri in sorodnike

PE
4. 3.

Kazimir
prvi petek 

obisk bolnikov

ob 7.00 in 18.00 - za Frančiško Štritof
- za Franca, Marijo in Jožefa Mekinda, obl.
- za Ivanko in Tilko Petrovčič

SO
5. 3.

cerkev ureja 7. skupina
srečanje  

1. zak. skupine

ob 7.00 in 18.00 - za Marijo in Antona Prudiča
- za Ivo in Žana Drenik
- za Antonijo Opeka z Rakitne

NE
6. 3. 1. POSTNA NEDELJA

8.00                   
10.00
11.00 – Podslivnica
18.00                

- za Jankota Koširja
- za Marijo in Jožeta Mihevca iz Zelš
- za Andreja Šivca, obl.
- za Edvarda in Jožefo Mele

PO
7. 3. Perpetua in Felicita

ob 7.00 in 18.00 - za Lojzeta Mramorja
- za Marijo in Jožeta Dovjaka, obl.
- za Antonijo Čenčur, obl.

TO
8. 3. Janez od Boga

ob 7.00 in 18.00 - za Andreja in Marijo Mele
- za Pepco Žnidaršič (Dol. vas)
- za Ivanko Brzek, obl.

SR
9. 3. Frančiška Rimska

ob 7.00 in 18.00 - za Marijo in Žarka Trklja
- za Karola in Antonijo Kobe
- za Markota Drenik

ČE
10. 3. 40 mučencev

ob 7.00 in 18.00 - za Ivano Petrovčič
- za Magdaleno in Franca Dolničarja
- po namenu

PE
11. 3.

Benedikt
srečanje 2. zakonske 

skupine

ob 7.00 in 18.00 - za Štefko in Franca Zgonca
- za pok. iz družine Debevec
- za Antonijo Opeka

SO
12. 3.

Justina
cerkev ureja 8. skupina

ob 7.00 in 18.00 - za Nežko in Maksa Kosa
- za Gvidota Mulca
- za Zofijo Primožič
- za Janeza Celarca

NE
13. 3.

2. POSTNA NEDELJA
obletnica izvolitve 
papeža Frančiška

8.00                   
10.00                
11.00 – Martinjak
18.00                

- za Franca Medena
- za pok. Kraševec in Mramor
- za pok. Gornik in Opeka
- za Staneta Lovko
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PO
14. 3. Lazar

ob 7.00 in 18.00 - za Angelo, Antona in sina Antona Rožanca
- za Antona ml. in Milko Bartol
- v zahvalo

TO
15. 3. Ludovika

ob 7.00 in 18.00 - za Janeza Brzka, obl.
- za Jožefo in Ivano Petrovčič
- za Radota Kovačiča

SR
16. 3. Hilarij

ob 7.00 in 18.00 - za Ivanko Petrovčič
- za Andrejo Zupan
- v priprošnjo Sv. Duhu

ČE
17. 3. Patrik

ob 7.00 in 18.00 - za Jožeta in Ano Šuster
- za Antona st. in Pavlo Bartol
- za Jožefa in Jožeta Turšiča in sorodnike

PE
18. 3.

Ciril Jeruzalemski
srečanje 7. zakonske 

skupine

ob 7.00 in 18.00
 

- za starše in dva brata Udovič
- za Jožeta Jožefo Obreza
- za pok. iz družine Semič
- za Malči Lekšan, obl.

SO
19. 3.

SV. JOŽEF
Začetek tedna družine
cerkev ureja 1. skupina

srečanje 5. zakonske 
skupine

ob 8.00 in 18.00 - za Ivo Primožič
- za Mirjam Doles
- za Jožeta Otoničarja

NE
20. 3. 3. POSTNA NEDELJA

8.00                   
10.00                
11.00 – Podslivnica
18.00                

- za Marijo Ronko, obl.
- za Janez Teliča
- za Jožefa Primožiča
- za Ivano Škulj, obl. in vse pok. Škulj

PO
21. 3. Nikolaj

ob 7.00 in 18.00 - za Jože in straši Šparemblek in Vladimir
- za Pepco, Tilko in Ivanko Petrovčič
- za Emilijo Cimermančič
- za starše Pečkaj in Zorman

TO
22. 3. Turibij

ob 7.00 in 18.00 - za Štefko Mevc in pok. Mevc in Škof
- za Franca Medena
- za Jožeta Medena, obl.
- za žive in pokojne farane

SR
23. 3. Rebeka

ob 7.00 in 18.00 - za Marijo Švelc Markovčič, obl.
- v čast Sv. Duhu
- v zahvalo za vse

ČE
24. 3. Dionizij

ob 7.00 in 18.00 - za Jana Praznika in Antona Beniča
- za Gvidota Mulca
- za Emilijo in Franceta Cimermančiča

PE
25. 3.

GOSPODOVO 
OZNANJENJE MARIJI
srečanje 1. zakonske 

skupine

ob 7.00 in 18.00 - za Anton Ravšlja, obl.
- za Frančiško in Ludvika Štritofa
- za Marijo Rupar, ata in brata in pok. Rupar in 
Stražiščar

SO
26. 3.

Larisa
cerkev ureja 2. skupina

ob 7.00 in 18.00 - za Franca Primšarja, obl.
- za Antona Štembergerja, obl.
- za pokojne in žive



župnija Cerknica

TABOR

Cerknica_OZNANILA_glava_2019-3-22.indd   1 9. 07. 2019   11:54:51

Mesečna oznanila Tabor. Izdaja Župnija Cerknica. Tel.: 01 709 68 80. Župnik: Milan Kavčnik, GSM 031 856 923. 
Kaplana: Janez Žerovnik – GSM 031 247 685, Sandi Osojnik – GSM 031 276 590. Duh pomočnik: Anton Horvat – GSM 064 155 188. 

Splet www.donbosko.si/cerknica/, e-pošta: zupnija.cerknica@rkc.si
TRR: SI56 0311 5100 0362 014 odprt pri banki SKB

PREHOD NA POLETNI ČAS

NE
27. 3. 4. POSTNA NEDELJA

8.00                   
10.00                
11.00 – Martinjak
19.00                

- za Francita in Tončko Turk in Jožkota Medena
- za Janeza in Antonijo Šperemblek
- za Antonijo Švigelj
- za Melito Doles Obreza in družino Obreza

PO
28. 3. Bojan

ob 7.00 in 19.00 - za Zlatka Jambrošiča
- za duh. Jožeta Tomšiča
- za Marijo Godeša

TO
29. 3. Katarina

ob 7.00 in 19.00 - za Jožo Mramor
- v dober namen
- za pok. iz družine Kovačič in družino

SR
30. 3. Amadej

ob 7.00 in 19.00 - za Frenka Petriča, obl.
- za Staneta Malca, obl.
- za žive in pokojne farane

ČE
31. 3. Benjamin

ob 7.00 in 19.00 - za zdravje otroka
- za Ivo Primožič
- za Staneta Modica, obl.

P.S. V primeru, da so na isti dan oznanjenih več maš, mi mašujemo po treh namenih po ostalih namenih mašujejo duhovniki na Rakovniku. 

Bralci Božje besede ob nedeljah  
pri dopoldanskih mašah:

Datum Maša Berilo Bralec

6. 3. 2022
8.00

1. berilo Anica Škerl
2. berilo Andreja Mestek

10.00
1. berilo Elektra Lavrič
2. berilo Ana Knez

13. 3. 2022
8.00

1. berilo Franci Nahtigal
2. berilo Špelca Nahtigal

10.00
1. berilo Slavica Mlakar
2. berilo Matjaž Mlakar

20. 3. 2022
8.00

1. berilo Ana Kebe 
2. berilo Janko Logar

10.00
1. berilo Nadja Kraševec
2. berilo Primož Kraševec

27.3. 2022
8.00

1. berilo Marija Zgonc
2. berilo Boštjan Zgonc

10.00
1. berilo Urša Knez
2. berilo Blaž Knez

(kadar kdo ne more brati, naj poišče zamenjavo)

PRAVA BESEDA

Dan, ki se začenja, potrebuje besed pozdrava, zahvale. 
Besede soglasja in zavračanja zla, 
predvsem pa premišljene besede. 
Živimo in mislimo, se odločamo in molimo, 
kaznujemo in ljubimo – v besedah in z besedami.

Besede lahko povezujejo, 
pomagajo in ozdravljajo. 
Lahko ločujejo, ranijo in ubijajo. 
Lahko učijo in opominjajo, lažejo in zapeljujejo.

Ko sem izrekel besedo, nimam več moči nad njo. 
Živi svoje življenje, ni je mogoče več ujeti.

Gospod, daj mi besede življenja, 
da mi danes zvečer ne bo treba 
obžalovati nobene besede, 
ki sem jih ta dan izrekel.
  

Po: Zakladnica molitve, Paul Roth


