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NEDELJA 7. MED LETOM                               

19.02.      
 

ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem   za +Alojza Jazbec, obl.              
ob 10h    za +Justino in Jožeta Veber, obl.              

Ponedeljek Jacinta in Frančišek Marto                                              
20.02.                 ob 18h    za +Romana Vipavc, obl.                       

Torek Peter Damiani                                                                                                     
21.02.            ob 7h      za +Janeza Pohole                                 

Sreda PEPELNICA – začetek postnega časa – po maši pepeljenje                                                             

22.02.       ob 18h    za +Ivano Volf                             

Četrtek Polikarp                                                                                                                                                                    
23.02.       ob 8h      na Pernovem  za +Rudija in Marjetko Vrčkovnik, obl. 

Petek Matija, apostol                                                                                                                                                           
24.02. ob 18h    za +Marijo in Martina Novak, obl.  

               po maši križev pot 
Sobota Valburga                                       
25.02.          ob 7h      za +Jožeta Podpečan, obl.             
NEDELJA 1. POSTNA                                     

26.02. 
 
  

ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem   za +Stanka Verdel iz Železnega, obl.  
ob 10h    za +Franca in Marijo Rednak                    

 



 
 
 
* V tednu počitnic, ki je pred nami, seveda tudi verouka ni. 
 Slovesnost prvega sv. obhajila bo na prvo nedeljo v juniju (3.6.). Pred tem bomo 
imeli še srečanje in razgovor s starši.  
 
 
************************************************************* 
                 
                        MISLI OB ZAČETKU POSTNEGA ČASA               
                                                                   
 

Postni čas je religiozni izraz tistega 
»postnega časa« in »pasijona«, ki se dogaja 
vse naše življenje. Današnji čas blaginje in 
potrošniške družbe se je navadil laži: 
povsod se ustvarja vtis, da v vsem našem 
bivanju vlada sreča, če pa še temu ni tako, 
bo z našo dobro voljo in z napredkom 
človeštva kmalu tako. 
Zagotovo nič ne rečemo oziroma nimamo 
nič proti boljšemu zdravju, bogastvu, 
prostemu času in drugim idealom 
današnjega človeka. Toda ostajajo bolečina, 
starost, bolezen, razočaranje v zakonu, nad 
otroki, v poklicu – in končno smrt, ki ji 
nihče ne uide in ki vlada že v našem 
življenju. 

Vprašanje je torej samo, kako znamo sprejemati to resničnost bolečin  in smrti. Kristjani 
dojemamo to v veri, upanju in ljubezni kot delež pri Kristusovem trpljenju. Sprejemanja 
lastnega trpljenja v veri in upanju se naučimo s krščansko askezo »prostovoljnega 
odpovedovanja«. V postnem času naj bo to, kar moramo realno pretrpeti v življenju, 
cerkveno, liturgično in zakramentalno javno priznano kot svobodni delež pri Kristusovem 
trpljenju. 
                                                                                                                                                        Po: K. Rahnerju 
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