
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Višek  
uspeha  
dosežeš,  
ko te  
preneha 
zanimati  
denar, 
lesketanje  
in 
prepoznavnost.  
 

Thomas Wolfe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Postni čas  
 

Že spet ena obleka več.  
Že spet en par čevljev več.  
Že spet novo pohištvo.  
Vzeti v zakup še en orjaški  
traktor in še eno polje.  
Širša tretja cesta poleg  
dveh starih.  
 
Povsod več, vse večje,  
vse novo, vse boljše,  
tudi če ne bi bilo  
vedno potrebno.  
Tudi če nimamo prostora  
za novo in moramo  
dobro ohranjene stvari vreči proč.  
Tudi če delamo do onemoglosti,  
da si lahko spet kupimo kaj novega.  
 
POSTITI SE tudi pomeni:  
ne hoteti imeti vsega,  
porabiti stare stvari,  
imeti moč za odpoved,  
učiti se ceniti preproste stvari,  
omejiti se v prid drugih, 
misliti tudi na naslednje rodove,  
biti hvaležen za male stvari življenja.  

  
 

 

 

 

           
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2021 – 14.03.2021 

 

 

POST 
 

Trda, a potrebna 

je šola odpovedi 
 
Postni čas je čas odpovedi, s tem pa 
tudi šola za življenje. Bog more kdaj od 
človeka veliko zahtevati. Od 
Abrahama je zahteval najdražje – 
edinega sina Izaka. Jezus je doživel 
osrečujoče spremenjenje na gori 
Tabor, a le za kratek čas. Goro Tabor 
mora zapustiti in iti na pot trpljenja, na 
pot križa. Kdor hoče svoje življenje 
rešiti, ga bo izgubil.  
Paradoks življenja je, da se človek 
samo najde, da se izgubi.  
Šele ko se čemu odpovemo, 
postanemo resnično svobodni za 
Boga.  

 



21.02.2021      Oznanila         14.03.2021 
Nedelja, 21.02.: 1. postna nedelja  

  
 
 
 

06.30 
08.00 
14.30 

intencije za Mlakarjeve in Šternove starše in sina Hanza, za 
Žnidarjevo Milijo, obl., za Hanza Dovjak – Breznik, za 
Ljudmilo Male in Grabnarjeve rajne, za Kuhelnovega Petra 
in ženo Nanijo, za oba Maksa in Justino Mak 
farna božja služba  
farna božja služba  
pobožnost križevega pota 
zbirka po namenu treh kraljev  

Sreda, 24.02.: sv. Matija - apostol 

 18.00 
 

sv. maša za Stanislavo Pegrin, za Mirkota Oraže – sp. Jug, 
brata, sestre in h.p., za Katijo Furjan in moža Hanza, za 
Heleno Wassner, obl. in moža Simona, za Tomaža in Nežijo 
Jug ter tri sinove, za oba Fridija, Ano, Julijo in Silvijo Roblek,  

Nedelja, 28.02.: 2. postna nedelja  

  
 
 

6.30 
8.00 

14.30 
 

Intencije za Hanza Ogris – Kovač, za Hanza Kelih in starše, 
za Maksa Oraže – Motl, obl., za Milko in Honza Olip in vse 
Užnikove h.p., za pozabljene verne duše,  
farna božja služba 
farna božja služba 
pobožnost križevega pota 
zbirka za farno cerkev 

Sreda, 03.03.:  

 18.00 sv. maša za Honza Olipa, obl. in ženo Milko, za Nežo Olip, 
obl., za Folta Olipa, obl.,  

Petek, 05.03.: prvi petek 

 18.00 sv. maša za Antona Voranca, obl., za Marijo Čertov – 
Senčnikovo, obl., za Marijo Roblek – Gros, obl., moža in 2 
sina, za Jožefa Mautza, obl., za Heleno Olip, za oba Petra 
Olip, za Justino Štern, obl., za Jurija Malle, obl., za dr. Emila 
Smolnig, za Francija Malle, 

Nedelja, 07.03.: 3. postna nedelja  

  
 
 

 
06.30 
08.00 
14.30 

intencije za Jožefa Olip, obl., ženo Justino in 2 sina, za 
Metijo Mak, obl. in moža Tevžija, za Pepco Mak, za Boštjana 
Oraže – Motl, obl., za Katharino Pristovnik, obl. in hčer 
Pavlo, za ljubezen in mir v družinah in zdravje 
farna božja služba  
farna božja služba  
pobožnost križevega pota 
mesečna nabirka za farno cerkev 

Sreda, 10.03.:  

 18.00 sv. maša za Pavlo Juch, za Kristijana in Marijo Jug ter sina 
Felixa, za Andreasa in Marijo Dovjak – Hauptmann, za 
Josefa in Martino Blasnik, za Ano Roblek, obl., za Justino 
Štern, za Jaka Kelih, obl., za Marijo in Andreja Kelih in h.p., 
za Andreja Kelih, obl. ženo Marijo in h.p., za Hanzija in 
Nanijo Mak – Jager, za Jožefa Šerjaka obl., ženo, sina in 
hčere ter Tilko, za Folta in Sabino Olip, obl., za duhovniške in 
redovniške poklice 

Sobota, 13.03.:  

 15.00 sv. maša za Marijo Ogris – Kovač, za Handra Dovjak, za 
Rezijo Oraže, za Fritza Makula, za Brankota Korotaj, za Majo 
in Maksa Pratnekar, za Fanijo in Petra Hribernik, za 
Kališnikove h.p., za Maksa Mak, za Hanzija Roblek – 
Kacmun, obl., za s. Serafino Roblek, obl., za Marijo Roblek – 
Kacmun, obl., za Branka Korotaja, obl., na čast Mariji Devici 
in prošnja za pomoč in vero, za zdravje,  
Maša na Sedlcah je predvidena, a ni zagotovljena.  

Nedelja, 14.03.: 4. postna nedelja  

  
 
 
 
 

06.30 
08.00 
14.30 

intencije za Maksa Oraže – Visočnik, za Pepa Oraže – 
Ogradnik, za Franca in Angelo Roblek – Pušelč, za Fanijo 
Hribernik, za Stankota Kelih, obl., za Michaela 
Jessenitschnig, obl. in ženo, , za Albina Pegrin in Marijo 
Hribernik, za Šimana Kačnerja in ženo Jero, 
farna božja služba  
farna božja služba  
pobožnost križevega pota 

zbirka za družinski postni dan  

Večna luč: za Hanza Kelih – Mlakar, po namenu Priposnikovih, za 
Vorancove rajne, za Gornikove rajne, za Grabnarjeve rajne,   

 

Nošenje zaščitnih mask kategorije FFP2 je med mašo 

obvezna. Prosimo tudi, da se držite varnostne 

razdalje od vsaj 2 m.  
 

Letne prošnje lanskega leta bomo brali ob nedeljah ob 14.30 uri pri 
pobožnosti križevega pota. Brali bomo vedno samo 1 del.  


