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1. postna nedelja 

 

KRIŽEV POT  

je značilna pobožnost postnega časa, ki nas ob sočutju do trpečega 
Kristusa spodbuja k osebnemu spreobrnjenju in pokori. V postnem 
času molimo križev pot vsak petek pred jutranjo in večerno mašo in 
v nedeljo pred večerno mašo. Lepo vabljeni. 

POSTNA POSTAVA ZA LETO 2013  

Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na veliko noč. Naj 
bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe 
Cerkve in vsega sveta.  

Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi post je na 
pepelnično sredo in na veliki petek. 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.  

Akcija 40 dni brez alkohola  

Starši in vzgojitelji BODIMO ZGLED otrokom in mladostnikom! 

Starši in vzgojitelji smo izjemno pomemben zgled za odnos otrok in mladostnikov do 
alkohola. Vse raziskave pa žal kažejo, da večina otrok v Sloveniji prvič zaužije alkohol 
ravno v svoji družini. To svojo izkušnjo kasneje nadgradijo in okrepijo v krogu 
sovrstnikov. Starši slovenskih otrok in mladostnikov imajo izjemno popustljiv odnos 
do alkohola, saj otroci in mladostniki v raziskavah sporočajo, da več kot dve tretjini 
staršev ve za njihovo pitje, polovica pa bi pitje alkohola tudi dovoljevala. 
Starost otrok ob prvem pitju alkohola se iz generacije v generacijo niža, s tem pa se 
povečuje škoda pri njihovem telesnem in duševnem razvoju in kar za nekajkrat 
povečuje tudi verjetnost, da bodo ti otroci v odrasli dobi postali zasvojeni. Zagotovo je 
tako stanje odraz naše splošne družbene tolerance do prekomernega in škodljivega 
uživanja alkohola. 
Vabimo vas, da se nam pridružite v preventivni akciji 40 dni brez alkohola med 13. 2. 
in 30. 3. 2013. Vsak dan šteje. V znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, 
nesreč in bolezni, ki so posledica alkohola.                        

Nataša Sorko, Žarek upanja 

MESEČNA MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE V MARIJINI CERKVI 
To nedeljo pripravi naša župnija. Vabljeni k molitveni uri ob 15h in k sveti maši. 

MOČ VOLJE IN POMOČ BLIŽNJIH RAZVIJATA TALENTE 
Srečanje z paraolimpijskim plavalcem Darkom Đuričem, invalidom brez nog in ene 
roke bo v soboto, 23. 2. 2013 ob 18.30 v župnijski dvorani sv. Martina na Teharjah. 
Sodelovala bo tudi domačinka, paraolimpijka v odbojki Lena Gabršček . Vabljeni! 

+ 8   Vem, da je nekaj več! 
Začetek v sredo, 27. februarja 2013 ob 19. uri. Še posebej vabimo starše veroučencev. 

NABIRKA PRIHODNJE KVATERNE NEDELJE 
je za bogoslovje in jo toplo priporočamo. 

Prag večnosti sta prestopila Marija Kiker (Zagrad 96) 
in Aleš Golec (Košnica 59A). Gospod, daj jima večni pokoj! 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 17. februar 

1. postna nedelja 

Mesrop, c. uč. 

   800   †† starši Krulec in Edi Amon 
  930   †† Kunstek in Žikovšek 
1800  po namenu 
1030   Trem.: za župljane in dobrotnike  

PONEDELJEK, 18. februar 
Frančišek Regis Clet, duh., m. 

   800   † Marija Keker, 8. dan 
1800  † Janez Karner, 30. dan 

TOREK, 19. februar 
Konrad, spokornik 

  800   † Konrad Grom 
1800   † Ludvik Martinko in Rozika 

SREDA, 20. februar 
Jacinta in Frančišek, fat. pastirčka 

   800    † Ana Paj 
1800  za svetega očeta in domovino 

ČETRTEK, 21. februar 
Peter Damiani, škof, c. uč. 

   800    ni namena 
1800  † Jožef Škorjanc 

PETEK, 22. februar 
+ Sedež apostola Petra 

   800    † Ivo Bajželj (gr.) 
1800  †† Marija Končan in Marija Regul 
1800  † Vili Štukelj 

SOBOTA, 23. februar 
Polikarp, škof, mučenec 

  800   † Helena Prešeren 
1800 † Friderik Hajdinjak, 30. dan 

NEDELJA, 24. februar 

2. postna nedelja 

Matija, apostol 

   800   za župljane in dobrotnike 
  930   † Rozalija Hajnšek 
1800  † Ivo Bajželj (gr.) 
1030   Trem.: †† Alojz in Veronika Sajovic 
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