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GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 

 
PONEDELJEK 21. 3.  

NIKOLAJ IZ FLUE, PUŠ. 

18.00                                             † TEREZIJA ZALETEL 

TOREK 22. 3. 

LEA, SPK. 

7.00 

 

ZA ZDRAVO PAMET 

SREDA 23. 3. 

REBEKA, RED. 

18.00 † ALOJZ SAVŠEK 

ČETRTEK 24. 3. 

DIONIZIJ, MUČ. 

18.00 † FRANC OGRIZEK, OBL. 

 

PETEK 25. 3.  

GOSPODOVO OZNANJENJE 

MARIJI 

9.00 

18.00  

† VALENTIN JARC 

† HELENA ZUPAN 

SOBOTA 26. 3.  

LARISA (LARA), MUČ. 

18.00 

 

† ANGELA MEDIC, OBL. 

NEDELJA 27. 3. 

4. POSTNA NEDELJA  

RUPERT, ŠK. 

8.00 

10.00 

19.00 

† MELIVA - MEŽNAR 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

KRIŽEV POT 

PONEDELJEK 28. 3. 

BOJAN, KN. 

19.00                                                                ZA ZDRAVJE SLOVENSKEGA NARODA 

TOREK 29. 3. 

BERTOLD, RED. 

           7.00                   ZA ZDRAVO PAMET 

SREDA 30. 3. 

AMADEJ (BOGOLJUB), 

VOJVODA 

19.00                                                               † ALOJZ IN ANDREJ VURNIK 

 

ČETRTEK 31. 3. 

KORNELIJA, MUČ. 

19.00                                                                

 

† STARŠI FIKFAK 

 

PETEK 1. 4. 

IRENA IN AGAPA, MUČ. 

19.00                                                                

 

ZA OZDRAVITEV DRUŽINSKEGA DEBLA 

SOBOTA 2. 4. 

FRANČIŠEK PAOLSKI, RED. 

UST. 

19.00 † FRANČIŠKA GREGORC 

NEDELJA 3. 4. 

5. POSTNA NEDELJA - TIHA 

SIKST I., PP., MUČ. 

8.00                                   

10.00 

19.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

† RUDOLF TURK 

KRIŽEV POT 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

GREGORJEVO  
 

Na gregorjevo se ptički ženijo. In na gregorjevo se luč v vodo 

vrže. Zato je ta praznik tako primeren za postni čas. Pred reformo 

koledarja je bilo namreč gregorjevo prvi dan pomladi. Ljudje so 
radi praznovali začetek časa, ko je dan postal za ped daljši kakor 

noč. Delavci, ki so do tedaj morali delati ob umetni svetlobi, so 

luč »vrgli v vodo«, niso je več potrebovali. Od tod »gregorčki«, 

svetle oz. goreče ladjice, ki jih v mnogih krajih otroci še danes 

spuščajo po potokih in ki ljudem naznanjajo svetlejše in lepše 

čase. Nekaj otožnega je v tem opravilu, gledati, kako odnaša delo 
tvojih rok, tvoje preteklo obdobje, se posloviti od majhne luči 

zaradi večje, se posloviti od človeško gotovega, da bi lahko 

sprejeli nekaj neznano Božjega. → 



V naši naravi je nekaj, kar se rado drži vsega mogočega, težko se 

poslavljamo od stvari in ljudi, in tako je naše srce velika 

ropotarnica reči, ki jih ne potrebujemo in ki jemljejo prostor 

novemu. Morda je zato vzdušje pri nas še vedno nekoliko kilavo; 
tudi če so časi slabi, si ne želimo preveč novih, radi bi nazaj v 

staro normalnost, ki je ostala samo še spomin. Kako že gre tista 

slovenska: bolje vrabec v roki kot golob na strehi. In tako imamo 

dlani zasedene s starimi vrabci, mogoče so celo že poginili, stare 

čase tiščimo k sebi, čeprav so že davno umrli in je gotovo, da jih 
ne bo več. Pomlad potrebuje prostor. Za sonce se moramo 

odpovedati brljavi svetilki, jo vreči v vodo in pustiti, da jo čas 

odnese, kamor mora. Življenje in luč prihajata na svet, ne glede 

na to, kaj se na njem dogaja – nič ne more ustaviti pomladi. 

Gregorjevo je torej praznik ljudi, ki so začutili, kako veliko 

spremembo v človeku naredi življenje, ko mu pustimo, da vstopi 
v nas. Kajti porajajoče se novo življenje, ki ga slutimo v 

poganjanju zelenja, v žvrgolenju ptic, v daljšanju dneva in 

krajšanju noči, je nekaj, kar lahko v nas sproži veselje. In ta 

praznik je spodbuda, naj pustimo življenju prostor v našem 

vsakdanu. Da zavržemo mrtve navade, zamere, togosti in 
strahove, predsodke in prepričanja, da se od česa poslovimo, da 

se česa očistimo. Da si dovolimo, da nekdo stopi v nas, drugačen, 

z vsem tveganjem, ki ga to prinaša. Življenje pač v nas drugače 

ne more priti. Kajti življenje vedno pride od zunaj, preko drugega, 

preko svetlobe in preko ljubezni. Vir: Ognjišče 2021, M. Rijavec 
 

NAŠI RAJNI: Jožica Pirnat, roj. Gros, Radovljica; Frančiška 
Polak, Radovljica, Janez Oblak, Radovljica; Marija Vobovnik, 
roj. Justin, Radovljica. Gospod, daj jim večni pokoj. 

Ob smrti Pavle Klevže je Beti D. Zupan darovala 1 sv. mašo. 
Ob smrti Jožice Pirnat je Beti D Zupan darovala 1 v. mašo. 

Ob smrti Helene Zupan je Irena Resman darovala 1 sv. 

mašo. 
Ob pogrebu Helene Zupan so zbrali 175 € za župnijsko 
cerkev. 

Ob smrti Janeza Oblaka so cerkveni pevci darovali 1 sv. 
mašo, ob pogrebu so zbrali 115 € za župnijsko cerkev. 

Bohlonej! 
 

MOLITEV ZA NOVE DUHOVNE POKLICE je vsak ponedeljek po 

sveti maši v župnijski cerkvi. Vabljeni. 
 

PRVI PETEK V MESECU: eno uro pred sveto mašo bo 

izpostavljeno Najsvetejše. Vabljeni.  
 

ČIŠČENJE CERKVE: 12. 03.: ml. zakonci; 26. 03.: Uršič-Fajdiga; 

9. 4.: Bohinc – Koselj; 23. 4.: st. zakonci; 7. 5. Pritrkovalci; 21. 5. 

STARŠI BIRMANCEV. 
 

Zahvaljujem se vsem, ki požrtvovalno čistite župnijsko cerkev. 
Vabljeni tudi ostali, da se pridružite kateri od skupin. Čiščenje 

cerkve se začne običajno ob 8.00 oz. po dogovoru.  
 

SKUPINA PRENOVA V DUHU vabi vsako sredo po sveti maši v 

župnijsko kapelo k molitvi in branju Svetega pisma. Vabljeni! 
 

PRVO SVETO OBHAJILO: 22. 5. ob 11.30; župnijska cerkev sv. 
Petra  

BIRMA 2022: 4. 6. ob 11.00; župnijska cerkev sv. Petra. 

ORATORIJ 2022: Oratorij bo v naši župniji potekal od 10. 7. 

2022 do 16. 7. 2022. Letos bomo na oratoriju spoznavali sv. 

Ignacija Lojolskega, pod geslom "Za Božjo slavo." 
 

POSTNE NEDELJE: 

V letošnjem postnem času bomo poslušali postne nagovore 

župnika Sekovaniča, ki smo jih našli v župnijskem arhivu. Lahko 
nas še danes nagovarjajo. Dobili bomo vpogled v aktualnost 

tistega časa, so pa zanimivi tudi za današnji čas. 

1. postna nedelja: Franc Sekovanič: David, zgled pokore 

2. postna nedelja: Franc Sekovanič: O ponižnosti 

3. postna nedelja: Franc Sekovanič: Mali greh 

4. postna nedelja: Franc Sekovanič: Smrtni greh 
5. postna nedelja: Franc Sekovanič: O trpljenju Jezusa Kristusa 
 



V letošnjem letu se spominjamo 50. obletnice smrti 

radolškega župnika Franca Sekovaniča. Vse župljane 

naprošam, za fotografije, knjige in vse kar se nanaša na župnika 

Franca, da posodite in prinesete v župnišče. Vesel bom tudi vaših 
osebnih spominov; napišite in prinesite. Hvala! 

V četrtek 14. julija ob 19.00, na njegov smrtni dan, bomo obhajali 

sveto mašo!   
 

KRIŽEV POT ob postnih petkih bo pol ure pred sv. mašo, ob 

nedeljah ob 18.00 (19.00)! 
 

MAŠNA ZNAMENJA: ZVONJENJE 
V neki župniji so se odločili za nakup novih zvonov. Stare železne 

zvonove so zamenjali z novimi – bronastimi. Namesto treh so 

kupili štiri. Verniki so bili navdušeni. Denar so zbirali po hišah. 

Vsak je rad prispeval po svojih močeh. Tudi tisti, ki s cerkvijo niso 

bili povezani, so želeli priskočiti na pomoč. Ko je prišel slovesni 
dan posvetitve zvonov, se je zganila vsa krajevna skupnost. 

Povabili so škofa. Člani posebnega odbora za nabavo novih zvonov 

so si šteli v veliko čast, da so mogli sodelovati pri obredu v bližini 

škofa. Deležni so bili posebne pohvale. Dogodek je bil tako 

odmeven, da je kmalu po namestitvi zvonov v župniji skupina 
mladih ustanovila pritrkovalski krožek. Počasi so prevzeli službo 

pritrkovalcev, ker so starejši pritrkovalci že težko opravljali to 

delo. Vključili so se v škofijsko pritrkovalsko skupnost in čez nekaj 

let so postali daleč najbolj znani pritrkovalci. Vabili so jih na 

slovesnosti nove maše, na obletnice ustanovitev župnij in ob 

drugih priložnostih. Majhna skupina je v skupnosti ustvarila novo 
svežino. Življenje se je obogatilo. Veliko ljudi je zaradi 

požrtvovalnosti skupine mladih, postala bolj domača v odnosu do 

župnijskega življenja. Materialni stroški in vloženi trud so se 

bogato obrestovali. Odločitev za nakup novih zvonov je postala 

prava pastoralna uspešnica. »Dragi nadškof, pošlji nam zvon,« je 
pred leti dunajskemu kardinalu pisal neki mož iz psihiatrične 

bolnišnice. Zvon, čigar zvok tako ganljivo vzbuja hrepenenje, ima 

glas, ki lahko ponese ljudi izza vseh obzidij v Božje širjave in 

višave, v življenje v polnosti. Dandanes v mestih komaj še slišimo 

zvonove. Njihov zvok pogoltnejo zidovi visokih stavb. Celo 

ogromnega zvona dunajske katedrale sv. Štefana ni mogoče 

slišati od daleč. In v mnogih predelih mesta Salzburg se mogočni 

zvonovi katedrale slišijo manj razločno kot pa cingljanje 

majhnega zvona v kapucinskem samostanu visoko nad mestom. 
Drugače pa je v vaseh, kjer ljudje še danes slišijo zvonove in 

prinašajo velika materialna sredstva, da prostor za zvonove v 

cerkvenem stolpu ne bi bil prazen. »Vivios voco, mortuos plango, 

fulgura frango«, se glasi neki stari rek o zvonovih: »Žive kličem, 

mrtve objokujem, neurje razbijem.« Objokovanje mrtvih je tudi 
danes služba, ki jo morajo prevzeti zvonovi in ki daje ljudem 

pobudo za darovanje za nove zvonove. Spev vseh zvonov 

spremlja pogrebni sprevod v podeželsko faro. Zvonovi naj bi 

predvsem klicali žive k molitvi in k bogoslužju. Že od 7. st. zvonijo 

zjutraj in zvečer in vabijo k molitvi. Kasneje se je pojavilo še 

opoldansko zvonjenje. Zvonovi so postali več kot le ure revnih 
ljudi. Opominjali so in klicali k molitvi. Ljudje, ki ne molijo, ne 

potrebujejo zvonov in jih pogostokrat niti nočejo slišati. V zadnjih 

letih mediji pogostokrat poročajo o procesih, ki so jih proti 

zvonjenju sprožili sosedje starih ali novih cerkva. Zvonovi posebej 

vabijo k bogoslužju, k praznovanju evharistije. So oznanjevalci 
Kristusove naloge od prvega velikega četrtka: »To delajte v moj 

spomin« (1 Kor 11, 25). Kdor ima ušesa, da posluša, naj posluša. 

Kdor ima noge, da hodi, naj hodi. In kdor je lačen telesa in duha, 

ta pride. Za mnoge ljudi zvonovi zvonijo zaman. Ne razumejo, kaj 

se praznuje pri sveti maši. Tako marsikje postanejo utrujeni tudi 
zvonarji. Zvonijo le poredko. Ne pritiskajo več redno na stikala 

električnih naprav za zvonjenje. Ministranti, ki jih vidim ob obisku 

majhne stare podeželske cerkvice, kako se z obrazom, rdečim od 

vneme, spuščajo gor in dol po vrvi zvona, niso »poslednji 

Mohikanci«, ampak zaščita ljudi, ki želijo znova opazovati in 
razumeti stara znamenja, med njimi tudi zvonove. Zvon in 

zvonjenje je slovenska značilnost. Zvonovi v zvoniku so ljudem, 

posebej zavednim župljanom, velik ponos. Doslej ne poznamo 

boljšega ozvočenja, kot so zvonovi. Opravljajo raznovrstno 

službo: izražajo veselje in razpoloženje ob slovesnostih, ob veliki 

noči, jokajo s svojci umrlih faranov ali ob naravnih nesrečah, 
vabijo k bogoslužju ob delavnikih, ob nedeljah in praznikih. 



Spremljajo nas od rojstva do smrti. Zvonce imamo in uporabljamo 

tudi znotraj bogoslužnega prostora. Imajo zelo različno podobo in 

so v veliko pomoč pri doživljanju in spremljanju bogoslužja. 

Občestvo opozarja na pomembne trenutke in dogodke. Ob vstopu 
duhovnika v cerkev opozorijo vernike, da se je sveta maša pričela. 

Navzoče povabijo, naj se zberejo, pozdravijo duhovnikov prihod 

in naj bodo pozorni na dogodke bogoslužja. Posebno mesto imajo 

zvončki pred povzdigovanjem in med njim. To je osrednji dogodek 

daritve. Kličejo in vabijo, naj navzoči počastijo Gospoda, ki je umrl 
na križu. Podobno opozorijo, ko mašnik poklekne in pozdravi 

Gospoda. Končno povabijo tudi vernike, naj se približajo in 

prejmejo sadove daritve. NA tem mestu zvončki potrkajo na ušesa 

in vest posameznika in vprašajo: Si pripravljen? Boš sprejel 

Gospoda? Ga imaš rad? 
 

ZAKAJ VSA TA OBLAČILA? Si že kdaj opazil, da je v velikem 

tednu v Božji besedi veliko govora o raznih oblačilih? Veliki 

duhovnik si pretrga oblačilo, Jezusove suknje ne raztrgajo, ob 
Jezusovi smrti se pretrga tempeljsko zagrinjalo, Peter se ob 

srečanju z vstalim Jezusom obleče in vrže v morje ... Besede v 

Svetem pismu niso zapisane kar tako in enako velja za omembo 

oblačil. Le-ta imajo namreč globok pomen. Poglejmo si vsaj nekaj 

primerov.  

Veliki duhovnik si raztrga oblačilo. (Mt 26, 65) Pretrganje 
liturgičnega oblačila je bil znak, da je bilo izrečeno bogokletje. 

Veliki duhovnik si je pretrgal svoja oblačila ob Jezusovem sojenju, 

ko je Jezus priznal, da je Božji Sin. Čeprav je Jezus govoril resnico 

in je resnični Bog, pa njegovi sodobniki tega niso zmogli sprejeti. 

Imeli so ga za bogokletneža in ga zato obsodili na smrt. 
 

Jezusova suknja je bila brez šiva, od vrha cela stkana. (Jn 

19, 23) Deseta postaja križevega pota govori, kako so si vojaki 

razdelili Jezusova oblačila, za njegovo suknjo pa so žrebali. Niso 
je hoteli parati, ker je bila od vrha cela stkana. V Jezusovem času 

so veliki duhovniki (vez med ljudstvom in Bogom) nosili oblačilo, 

ki je moralo biti brez šiva. Z omembo, da je bila Jezusova suknja 

brez šiva, evangelist pove, da je edino Jezus resnični veliki 

duhovnik, naša vez z Bogom. Hkrati pa je lahko ta obleka, ki je 

vojaki ne trgajo, znamenje edinosti Cerkve. Cerkev, ki je kot ena 

družina, nerazdeljena in v njej vlada Ljubezen. 
 

Tempeljsko zagrinjalo se je ob Jezusovi smrti pretrgalo na 

dvoje od vrha do tal. (Mr 15, 38) V judovskem templju je 

veliko zagrinjalo zapiralo vhod v presveto, kjer je prebival Bog. 

Tja je stopil veliki duhovnik le enkrat na leto, na spravni dan, ko 

je tudi edinokrat izgovoril Božje ime, Jahve. To zagrinjalo se je v 
trenutku Jezusove smrti pretrgalo, kar pomeni, da je Jezusova 

daritev na križu za vse ljudi odprla pot do presvetega, do nebes. 

Kar je prej ločevalo človeka in Boga, je zdaj raztrgano. Vrata v 

nebesa so nam z Jezusovo smrtjo in vstajenjem odprta. 
 

Mladenič, ki je oblečen v bela oblačila. (Mr 16, 5) Ko so žene 

prišle h grobu, da bi mazilile Jezusovo telo, so videle, da je grob 

prazen. Notri je bil le mladenič, ogrnjen v bela oblačila. Bela 

oblačila so znamenje čistosti, odrešenosti, nebes. Zadnja knjiga 
Svetega pisma – Razodetje – opisuje vse tiste, ki so v nebesih, 

da imajo bela oblačila in da so ta oblačila oprali s Kristusovo krvjo. 

Tega nebeškega oblačila torej ne bi mogli imeti, če nas Jezus s 

svojo krvjo ne bi odrešil in opral naših grehov. Bela alba – belo 

oblačilo duhovnika in ministranta ima torej lepo simboliko. 
 

SVETI POSTNI ČAS - ENO DOBRO DELO NA DAN  

Vse stvari, vsi dogodki so veliko lepši, če jih pričakujemo in se na 

njih pripravljamo. Pripravljamo se na praznovanja in na različne 
pomembne dogodke. Pripravljamo se tudi na veliko noč. Priprava 

pomeni, da se na nekaj osredotočimo, ker nam je to zelo 

pomembno in smo za to pripravljeni tudi kaj konkretnega storiti. 

Mislimo in trudimo se za ljudi in Boga ter se tudi notranje 

spremenimo. Pri tem nam lahko prav evharistija in križev pot 
pomagata, da se lažje poglobimo v skrivnost trpljenja, svobodne 

izbire, ki nam jo Bog dopušča, ter razločevanja med dobrim in 
zlim, še posebej pri sebi. Iz Jezusovih besed in dejanj se učimo, 

kako premagovati zlo, ki je vzrok za velike notranje in telesne 

stiske ljudi ter vseh živih bitij. Skozi Jezusovo trpljenje lažje 

razumemo in sprejemamo tudi človeško trpljenje, predvsem pa 

iščemo način za lajšanje trpljenja pri sebi in drugih. Preko 



križanega Jezusa vidimo vstajenje in večno življenje, ki nas 

napolnjuje s pogumom in daje poseben smisel našemu življenju. 

Velikokrat si sami želimo v postu velikih in hitrih korakov v 

pozitivnih spremembah. Vendar nas življenje uči, da ne gre tako 
enostavno, še posebej če želimo zmanjšati, česar je preveč, ali se 

odvaditi tistega, česar ne potrebujemo. Manjše slabe navade, ki 

smo se jih v preteklosti navadili in jih živimo, je težko premagati. 

Ena izmed najhujših in nam samim najmanj vidnih pa je 

brezbrižnost. Vemo kakšne spremembe lahko v času naredi 
tekoča voda, kljub temu, da je komaj vidna in mirna. Vemo, da 

smo zaradi nabiranja kondicije na koncu sposobni za večji 

hribovski podvig. Tako tudi postni čas sestoji iz majhnih 

vsakdanjih dejanj, majhnih sprememb, ki nas tokrat vodijo v 

dobro in lepo. Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas. 
 

POSTNI ČAS – KRIŽEV POT 

Krížev pót (latinsko Via crucis) je likovna upodobitev 

Jezusovega trpljenja od trenutka, ko ga je Poncij Pilat obsodil na 
smrt, do trenutka, ko ga mrtvega položijo v grob. Križev pot je 

predvsem molitev, ki jo molimo, ko se spominjamo Jezusovega 

trpljenja. Križev pot molijo tudi  Evangeličanska cerkev in še 

nekatere druge protestantske Cerkve. 

Križev pot se je razvil iz pobožnosti romarjev, ki so v Jeruzalemu 

sledili Jezusovi poti od mesta proti Golgoti. Ob poti so se ustavljali 
in molili, ob tem pa so se spominjali posameznih prizorov 

Jezusovega trpljenja. Križev pot se je razširil po Evropi zlasti po 

13. stoletju, zaradi pobožnosti svetega Frančiška Asiškega in 

njegovih učencev. 

Križev pot  v 14-ih postajah slika Jezusovo zadnjo,  poslednjo 
človeško pot, ki jo pod težo križa ves izčrpan, tepen, uničen, na 

poti na Golgoto/ Kalvarijo/ Grič lobanj od postaje do postaje 

prehodi Božji Sin… - spremljamo Jezusa od Pilatove hiše do 

Golgote. Na križevem potu samem je mogoče podoživeti pot, 

ki  pelje preko muke in smrti v nebesa, v  zgodovinski usodi vsega 
nadaljnjega krščanstva - kajti ni Vstajenja brez Križanja, ko 

molimo svojega Kristusa in Ga hvalimo, ker je s svojim križem 

svet odrešil. V postnem času, še zlasti na véliki petek, ki 

predstavlja obletnico Jezusove smrti, je križev pot v molitvah 

presijan ne le s človeško muko poslednjosti, ampak tudi z 

upanjem v večno življenje. 
 

 

GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI (25.03.) 
Devet mesecev pred božičem se Cerkev spominja dogodka, ko je 

angel Gabrijel prišel k Mariji in ji oznanil, da bo postala Božja Mati. 

V tem trenutku se je večna Božja Beseda učlovečila in postala 

človek, Marija pa je izgovorila čudovite besede: Glej dekla sem 

Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Cerkev se tega dogodka 
spominja vsak dan, ko ob zvonjenju zjutraj, opoldne in zvečer 

moli molitev Angel Gospodov. Praznik Gospodovega oznanjenja 

so najprej praznovali na Vzhodu, od 7. stoletja naprej pa tudi 

Zahodu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Poncij_Pilat
http://sl.wikipedia.org/wiki/Golgota
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_Fran%C4%8Di%C5%A1ek_Asi%C5%A1ki


 
SEZNAM BRALCEV: 

  1. berilo: 2. berilo: 

NEDELJA, 13. 3.  1 Mz 15,5-12.17-18 Flp 3,17-4,1 

2. postna nedelja, 
papeška 

8.00 STANKA REHBERGER META KOMAN JUVANEC 

10.00 MOJCA FLAJS  ROBERT ŠIFRER 

NEDELJA, 20. 3.  2 Mz 3,1-8.13-15 1 Kor 10,1-6.10-12 

3. postna nedelja 
8.00 SILVA PISEK ROK PREŠERN 

10.00 MARIJA JEKOVEC  ALEŠ VURNIK 

NEDELJA, 27. 3.  Joz 5,9.10-12 2 Kor 5,17-21 

4. postna nedelja 
(Laetare) 

8.00 CVETO URŠIČ DARINKA DEŽMAN 

10.00 ALENKA ROGELJ MARKO GRIMANI 

NEDELJA, 3. 4.  Iz 43,16-21 Flp 3,8-14 

5. postna nedelja 
(tiha) 

8.00 ROK ANDERLE MAGDA ROZMAN  

10.00 JANJA BORIČ ROMAN GAŠPERIN 

 
ŽUPNIJSKA CERKEV: V letu 2022 bomo odplačevali naš 

dolg, ki ga imamo  do nadškofije. Priporočam se vam za 

vaše darove. ŽUPNIJSKI TRR: SI56031271000010674 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 

 
NEDELJA 6. 3. 

1. POSTNA NEDELJA 

FRIDOLIN (MIROSLAV), 

OP. 

8.00 

 

10.00 

18.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

† BERNARDA IN LUKA ERŽEN 

† JOŽE PODOBNIK, 30. DAN 

KRIŽEV POT 

PONEDELJEK 7. 3. 

PERPETUA IN FELICITA, MUČ. 

18.00 † KOVAČEVI 

 

TOREK 8. 3.  

JANEZ OD BOGA, RED. 

7.00  ZA BLAGOSLOVLJEN ODNOS Z 

OČETOM 

SREDA 9. 3. 

FRANČIŠKA RIMSKA, RED. 

18.00 

 

† FRANČIŠKA IN STANISLAV 

REHBERGER 

ČETRTEK 10. 3.  

40 MUČENCEV 

18.00 † JANEZ ROZMAN 

 

PETEK 11. 3. 

BENEDIKT, ŠK. 

18.00                                                           † FRANČIŠKA POLAK, 30. DAN 

ZA SPREOBRNJENJE SINOVE DRUŽINE 

SOBOTA 12. 3. 

DOROTEJA, MUČ. 

18.00                                                                            † JANEZ AŽMAN 

NEDELJA 13. 3.  

2. POSTNA NEDELJA 

PATRICIJA, MUČ. 

8.00  

 

10.00 

18.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

† VALENTINA ROZMAN 

† BOJAN HORVAT, OBL. 

KRIŽEV POT 

PONEDELJEK 14. 3. 

MATILDA, KR. 

18.00     † RATKO ROGELJ 

TOREK 15. 3. 

LUDOVIKA, RED. 

7.00 

 

ZA DEŽ 

SREDA 16. 3. 

HILARIJ IN TACIJAN, MUČ. 

18.00 ZA SREČEN POROD IN BLAGOSLOV 

† IRENA BABNIK IN JOŽE ŠKVARČA 

ČETRTEK 17. 3. 

PATRIK, ŠK. 

18.00 † MIRKO PRISTOV 

PETEK 18. 3. 

CIRIL JERUZALEMSKI, ŠK., 

CER. UČ. 

18.00 † MARIJA IN FRANC ZUPAN 

† JANEZ OBLAK, 30. DAN 

SOBOTA 19. 3. 

JOŽEF, JEZUSOV REDNIK 

9.00 

18.00   

† VALENTIN JARC 

† PETRA, JANEZ IN ANA HABJAN 

NEDELJA 20. 3.  

3. POSTNA NEDELJA 

KLAVDIJA, MUČ. 

8.00 

 

10.00 

18.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

† MUNDŽAR - MIKOLAJ 

† MAMA MARČUN 

KRIŽEV POT 

 


