Ponedeljek 15. 2. 2021
Klavdij, red.

*(L) 6.00
*(L) (FB) 6.30
*(L) (FB) 18.15
*(L) (FB) 19.00

Torek 16. 2. 2021
Julijana, muč

*(L) 6.30
*(L) (FB) 18.15
*(L) (FB) 19.00

Sreda 17. 2. 2021
+++
PEPELNICA
Aleš, spk.
Četrtek 18. 2. 2021
Flavijan, šk.

*(L) 6.00
*(L) 6.30
*(L) (FB) 18.15
*(L) (FB) 19.00
*(L) (FB) 18.15
*(L) (FB) 19.00

Petek 19. 2. 2021
Bonifacij, šk.

(DSO) 10.00
*(L) (FB) 18.15
*(L) (FB) 19.00
*(L) 6.00
*(L) 6.30
*(L) (FB) 18.15
*(L) (FB) 19.00

rožni venec
za zdravje Hane
rožni venec
+ Feliks Ogris
molitev pred Najsvetejšim
za blagoslov pri čebelah
rožni venec
++ Rink
molitev pred Najsvetejšim
rožni venec
za rajne duhovnike
križev pot
+Stanka Kavčič
rožni venec
+Jožef Rade, 30. dan
++ starši Bizant in Štrukelj
molitev pred Najsvetejšim
za spravo
rožni venec
+ Marina Klopčič, obl.
rožni venec
za zdravje
rožni venec
+Alojzija Petač, obl.

*(L) 6.00
*(L) 6.30
(FB) 8.00
(FB) 8.30
*(L) 10.30
*(L)(FB) 14.00

rožni venec
za žive in rajne farane
rožni venec
+Peter Šušteršič, god in r. d.
+ Peter Bečan, r. d.
križev pot molijo birmanci

Sobota 20. 2. 2021
Frančišek in Jacinta

Nedelja 21. 2. 2021 - 1. postna nedelja
Peter Damiani, šk. -uč.

V cerkvi in na podružnicah prosim, da se ničesar ne dotikate, dosledno nosite maske in si razkužujete roke.
Obhajilo in blagoslov: obhajilo bo možno prejeti v cerkvi od 9.30 do 10.00. Prosim, če se predhodno najavite na
telefon: 051 303 164.
Vabim vas, da izkoristite možnost obiska svete maše, prejema obhajila in obhajanja zakramenta svete spovedi po
predhodnem dogovoru.
Za obisk nedeljske ali praznične maše prosim, da me prej obvestite.
V ponedeljek, 15. 2., ob 20.15 bomo imeli kateheti redno mesečno srečanje v župnišču.
Na sredo po pustnem torku nastopi pepelnica in s pepelničino sredo se začenja post. Na samo pepelnično sredo pa
velja strogi post. Pri sv. maši bo obred pepelenja. Mašnik je s pepelom “lanskih” oljk pokrižal čela vernikom in izrekel
znane biblijske besede: “Spominjaj se, da si prah in da v prah se povrneš.” Prav je, da na pepelnico sklenemo v čem
bo naš post. Da mi bo post koristil, se moram najprej vprašat v kakšnem položaju nesvobode se nahajam ter kaj
lahko naredim , da mi bo Bog naklonil to svobodo za dobro. Po drugi strani pa nas postni čas vabi, da okrepim
samega sebe. Živimo nek način življenja, ki nas dela mehkužne. To jemlje človeku življenjsko kondicijo. Post kot
spokorna vaja nam lahko pri tem pomaga. Ko se postim, krepim svojo voljo, in ko doživim krize in skušnjave, ko drug
drugemu pomagamo premostit te krize in skušnjave, postajamo okrepljeni in bolj odporni. 40 dni je ravno doba, ko
se dejansko z Božjo milostjo lahko spremenimo in postanemo bolj trdni za dobro in bolj odporni na vse slabo.
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo (letos 17. 2.) in na
veliki petek (letos 2. 4.). 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. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na
petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb ...), post in zdržek odpadeta.
Pobožnost križevega pota na postne petke in nedelje
Vabim vas k pobožnosti križevega pota, da skupaj s svojo navzočnostjo pokažemo Gospodu hvaležnost za njegovo
odrešilno trpljenje. Križev pot bomo molili vsak postni petek pol ure pred večerno mašo. Prav tako bo križev pot
potekal vsako postno nedeljo ob 14.00 v cerkvi v Preski. Križev pot bo prenašan preko spleta..
Križev pot na postne nedelje pripravljajo:
1. postno nedeljo (21. 2.) birmanci
2. postno nedeljo (28. 2.) ŽPS
3. postno nedeljo (7. 3.) sodelavci Karitas,
4. postno nedeljo (14. 3.) mladi,
cvetno nedeljo (28. 4.) zakonske skupine.

Križev pot na postne petke:
19. 2. – 1. , 2. in 3. razred
5. 3. – 4., 5. in 6. razred
Križev pot na petek pred cvetno nedeljo
26. 3. pol ure pred sv. mašo – naši skavti.

Vabim vas, da po družinah okrepimo molitev in DOSLEDNOupoštevamo navodila države.

Bog povrni vsem, ki karkoli dobrega naredite za župnijo in njene

potrebe. Hvala vsem, ki priskočite na pomoč tudi
pri čiščenju cerkve. Hvala vsem, ki za kritje
ﬁnančnih stroškov, ki jih ima župnija tudi v teh
časih, prinašate darove. Bog vam obilo povrni.

