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ŽUPNIJSKA PISARNA
PONEDELJEK, SREDA, ČETRTEK: 17:00-18:30 
TOREK: 8:30-10:00 • PETEK:15:30-17:00 • NEDELJA: DOPOLDAN
PISARNA JE ODPRTA TUDI VSAK DAN TAKOJ PO MAŠI.  
V NUJNIH PRIMERIH SE OGLASITE V ŽUPNIŠČU.

SVETE MAŠE
DELAVNIKI: 7:30, 19:00 • NEDELJA: 6:30, 8:30, 10:00, 11:30 IN 19:00
DOMU STAREJŠIH OBČANOV: NEDELJA OB 11:00

2. POSTNA NEDELJA

Glas iz oblaka je rekel: »Ta je moj 
ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; 

njega poslušajte!«(Mt 17,5 )
Preden se Jezus odpravi v Jeruzalem na pot 
trpljenja, se na gori Tabor razodene trem 
učencem v vsej svoji božji lepoti in veličastvu, 
da jih opogumi za čas, ko bodo gledali njegovo 
trpeče, okrvavljeno obličje. Iz lepote trenutka 
lahko črpamo za dneve preizkušenj, da ne 
omagamo ko je težko. V hoji za Kristusom tudi 
mi spoznavamo obe obličji našega Gospoda. 
Prosimo ga, da mu bomo vedno zvesti, tudi 
pri kelihu trpljenja.

Ponedeljek, 17. 3., Patrik (Patricij), škof, misijonar
7.30 + Žane BABNIK, obl.
19.00 + Gabrijela BERGANT
 + Marija ZAPUŠEK

Torek, 18. 3., Ciril Jeruzalemski, škof, cerk.uč.
7.30  za zdravje
19.00 ++ Joža in Srečko BERLIČ
 ++ Vinko, Ana in Luka FLAJS

Sreda, 19. 3., Jožef, Jezusov rednik
8.30 ++ starši VIČIČ
 + Miha GABROVŠEK, obl.
17.00 + Ivana TRNOVEC
  po namenu za ureditev prostorov
19.00 ++ starši MUHIČ in Jože KOŽELJ
 + Zora Marija ŽUGELJ, obl. 

Četrtek, 20. 3., Klavdija, mučenka
7.30  Ciril GERDIN, 30. dan
19.00 ++ družina SNEDEC in IVEC
  Štefanija Götz-Peterlin, 7.dan
  po namenu

Petek, 21. 3., Serapion, škof, mučenec
7.30 ++ Ana in Jože GROM in v dober namen
19.00 ++ Marija in Josip  MACEROL, obl.
 ++ mama Nada, babica Marica in dedek Ivan
                                ROZMAN 

Sobota, 22. 3., Lea, spokornica
7.30  
19.00 ++ Jože in Marija GUTNIK
  za zdravje

Nedelja, 23. 3., 3. POSTNA NEDELJA 
6.30 ++ Jože in Angela ČEPELJNIK
8.30  za župljane
 ++ Franc DEBEVC
 ++ Mihael in Marija PUIZDAR, obl.
10.00 ++ družini TOMŠIČ in KOPAČ
 ++ Anton in Jožica KAJZAR ter Helena
                                VERBIČ
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ mama Lojzka in družina GERIČ
19.00 ++ Frančiška in Lovro MARĐETKO ter Jože
                                ŽEŽELJ

SVETE MAŠE OD 17.3. DO 23.3.

torek, 25. marec

GOSPODOVO OZNANJENJE

V torek, 25. marca, je praznik Gospodovega oznanjenja. 
Maše bodo ob 8.30, 17.00 in 19.00 uri.

ponedeljek, 24. marec

DAN MOLITVE IN POSTA ZA NAŠO 
DOMOVINO

V postnem času vsak dan potekata molitev in post za 
našo domovino in pri tem sodelujejo razne župnije. 
V ponedeljek, 24. marca, bo dan molitve in posta za 
domovino v naši župniji. Maševali bomo za domovino 
in molili zanjo. Maši bosta kot po navadi zjutraj in 
zvečer. Molitev pred Najsvetejšim za domovino pa 
bo potekala od 15. do 17. ure. 

Lepo vabljeni.

DOGODKI V ŽUPNIJI

Pogrebi

Marija Borštnar

Kristina Černe

Štefanija Götz-Peterlin

Spomnimo so jih v molitvi!



ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

Sestal se je v zadnjih dneh februarja. Člani so se ozrli 
na minulo obdobje. Delo je bilo dobro opravljeno, bo 
pa za prihodnje leto treba razmisliti, kako bi otrokom 
Miklavž razdeljeval darila, da ne bi bilo gneče, čeprav 
so bili otroci kljub temu zadovoljni. Na otroški 
devetdnevnici, ki je bila dobro obiskana, bi bilo zgodbo 
bolje pripovedovati kot brati, so menili starši. Podan 
je bil predlog, da bi obnovili adventni običaj „Marijo 
nosijo“ in pripravili otroški koledar. Zahvala gre 
jasličarjem in sv. trem kraljem, pa tudi mladim, ki so 
lepo okrasili cerkev. 

Po pustovanju, ki ga je pripravila dramska skupina, se 
je začel postni čas z aktivnostmi, ki so bile lani lepo 
sprejete: križevim potom ob nedeljah zvečer, ki ga 
pripravijo posamezne skupine; Karitasova nabirka za 
dve družini v stiski (otroci in odrasli zbirajo posebej). 
Če bo prispevek večji od potreb, bo razliko dobila 
Karitas. Prošnja za pomoč p. Podgrajška, ki v Malaviju 
zida gimnazijo, da bi pri tem pomagali, bo realizirana 
izven postnega časa. Spovedni dan bo letos v petek 
pred cvetno nedeljo. Obredi velikega tedna za družine 
z otroki bodo na veliki četrtek in veliki petek ob 17. uri.

Izvedeli smo, da bo dolžnosti provinciala slovenske 
jezuitske province od dosedanjega provinciala p. 
Milana Bizanta prevzel p. Ivan Bresciani, naš župnik: 
in sicer med praznovanjem sv. Ignacija, 31. julija ob 17. 
uri pri sv. Jožefu.

Provincialat bo ostal v Dravljah. Začela pa se bodo 
obnovitvena dela  na župnišču (izolacija sten, strehe, 
okna..)

Za župnijsko romanje datum in pot še nista določeni, 
bo oznanjeno v Nedelji pri nas.

Na župnijo je prišlo vabilo bratovščine odraslih skavtov, 
ki vabijo  21. junija v Log pod Mangartom na ŽUŽKOV 
DAN.                                                    MS

SKUPINA NOV DIH

Po šestih letih raznovrstnih dogodivščin smo se v 
skupini N’s 8 odločili, da z glasbenim ustvarjanjem 
prenehamo. Glasbena žerjavica je v nas nastala že 
v zgodnjih otroških letih, se krepila, preko manjših 
ognjišč in kasneje večjih ognjev razrasla v prave 
kresove, ti pa so se s koncem lanskega šolskega leta 
polegli. A žerjavica je pri nekaterih tlela naprej. Z vsako 
sveto mašo brez glasbenega pridiha in vsakim delovnim 
tednom brez običajnih pevskih vaj se je čeznjo debelila 
plast zemlje in kapljice vode so jo neustavljivo gasile. 
Kljub temu pa iskre ni zmanjkalo, le-ta si je pot utirala 
skozi daljše obdobje nedeljskih »tihih« svetih maš in 
delovne dni brez pevskih vaj, ki so nam v vseh teh letih 
že dodobra zlezle pod kožo.

Dekleta smo se kmalu dogovorila, da se ponovno 
zberemo, se pripravimo na sveti večer in vsaj ta dan 
počastimo Njega - na način, ki nam je najbolj blizu, 
z glasbo. On je bil tisti, ki je v naših srcih ustvaril 
žerjavico, še preden smo se tega dobro zavedle. Iskre 
vsake od nas (in vseh sodelujočih) so se na sveti večer 
2013 ponovno razplamtele v »enega večjih ognjev« ter 
nas podžgale, da smo se spet začele vračati na glasbeno 
pot, s katere smo v zadnjem času nekoliko sestopile. 
Beseda je dala besedo, Njegov blagoslov pa je bil tisti, 
ki je pripomogel k oblikovanju nove zasedbe, nove 
poti in novega cilja. Ko smo se dogovorile o vsem tem 
»novem«, smo ugotovile, da nam manjka samo še ime. 
In NOV DIH je bilo tisto, ki nas je vse prepričalo.

Pevke Alenka, Milena, Nataša in Lucija smo se podale 
na novo pot. Za glasbeno podlago bodo poskrbeli 
violinistka Neža ter kitarista Maja in Matej. Projektno 
bosta z nami tudi pevka Staša in Milan, ki bo poskrbel 
za kvalitetno ozvočenje. Glasbeni pridih bomo znova 
poskušali dodati sveti maši v nedeljo, 23. marca, ob 
8.30. uri. Do takrat in še naprej pa se v glasbi obračamo 
Nanj, naj nam zemljo z žerjavice pomaga spihati Njegov 
dih - NOV DIH.                           Lucija Černivec

POSTNA AKCIJA KARITAS

Tudi letos bo potekala v okviru Karitas postna akcija 
naše župnije. 

V postnem času bomo nabirali denarna sredstva za 
dve družini v stiski. Zbiranje bo ločeno za odrasle in 
otroke, zato imamo dva nabiralnika. V enega bodo 
dajali odrasli, v drugega otroci. Odrasli bomo družini 
plačali eno mesečno najemnino stanovanja za 500 
evrov in otroci bodo nabirali za poravnavo enega 
dolga za 350 evrov v šoli. Lahko seveda naberemo tudi 
več. Kar se bo nabralo več od vrednosti navedenih 
namenov, bomo dali župnijski Karitas. 

Merilnika ob skrinjicah bosta iz tedna v teden 
povedala, koliko smo nabrali.

sreda, 19. marec

SV. JOŽEF

V sredo, 19. marca, je praznik sv. Jožefa, moža Device 
Marije. Maše bodo ob 8.30, 17.00 in 19.00 uri.

SPOVEDOVANJE POSTNEM ČASU

V postu bomo spovedovali ob sredah med mašo ter 
ob nedeljah med mašami. 

Spovedni dan pa bo v petek, 11. aprila, od 8. do 19. 
ure. Duhovniki bodo v teh urah spovedovali v cerkvi.

ORATORIJ 2014

Letošnji poletni oratorij bo potekal od ponedeljka, 18. 
avgusta, do petka, 22. avgusta. Tema oratorija bo „sv. 
Peter“. 

Vabljeni.

V soboto, 22. marca, bodo naši animatorji imeli 
duhovno obnovo kot pripravo na poletni oratorij.


