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2. postna nedelja 

Osem let papeževanja Benedikta XVI.:  

Od leta evharistije do leta vere  
V skoraj osemletnem pontifikatu Benedikta XVI. je Cerkev hodila 
skozi štiri posebna leta, posvečena evharistiji, sv. Pavlu, 
duhovnikom in veri. Ko je bil Joseph Ratzinger 19. aprila 2005 
izvoljen za Petrovega naslednika, je že bilo v teku leto evharistije, 
ki se je sklenilo oktobra istega leta. To je novoizvoljeni papež 
razumel kot pomenljivo znamenje, kar je tudi sam povedal v nagovoru kardinalov 
ob sklepu konklava  »Nemogoče je, da ne bi bila evharistija, srce krščanskega 
življenja in izvir evangelizacijskega poslanstva Cerkve, stalno središče in vir 
petrinske službe, ki mi je zaupana. Po evharistiji je stalno navzoč vstali Kristus, ki se 
nam nenehno daruje, ko nas kliče k udeležbi pri mizi svojega telesa in svoje krvi. Iz 
polne občestvenosti z njim more izvirati vsaka druga prvina življenja Cerkve, najprej 
občestvenost med vsemi verniki, prizadevanje za oznanjevanje in pričevanje 
evangelija ter žar ljubezni do vseh, posebej do ubogih in malih.« 
Pavlovo leto (2008 – 2009; Leto duhovništva (2009 – 2010); 
Leto vere (2012 – 2013) 
Papež Benedikt XVI. svoj skoraj osemletni pontifikat končuje v letu vere. Razglasil 
ga je ob 50-letnici začetka drugega vatikanskega koncila. »Koncil si ni izmislil 
ničesar novega glede vere, prav tako ni hotel zamenjati to, kar je starodavno. 
Poskrbel je za to, da se ta ista vera živi danes še naprej, da je še vedno živa vera v 
spreminjajočem se svetu,« je papež zatrdil med otvoritveno slovesno mašo, ki jo je 
na trgu sv. Petra daroval 11. oktobra 2012. 

MAŠA ZA SVETEGA OČETA BENEDIKTA XVI. 
bo v četrtek, 28. februarja 2013 ob 18. uri. Lepo vabljeni. 

PRVI PETEK IN SOBOTA V MESECU  

V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v mesecu. V četrtek vabljeni k maši in 
molitvi za nove duhovne poklice, v petek k spovedi, češčenju Jezusovega Srca in 
adoraciji po večerni maši ter v soboto k molitvi za svetost duhovnikov.  
Obhajanje petih prvih sobot je tudi lepa priložnost na obnovitev izročitve Materi 
Božji na njen največji praznik, Marijino vnebovzetje. Hkrati se bomo letos spomnili 
tudi 70-letnice posvetitve Marijinemu brezmadežnemu srcu, ki je bilo po naročilu 
papeža Pija XII: pri nas v letu 1943. 

+ 8   Vem, da je nekaj več! 

Vabljeni na sredine večere o 10-ih božjih zapovedih. 
Kdor pozna smer, pozna izvire moči, iz katerih lahko črpa, da bi dosegel cilj. Deset 
zapovedi so markacije na potovanju po puščavi vrednot, v kateri živimo danes. To 
so besede, ki želijo varovati svobodo, so obljube za uspelo življenje. Jih želiš bolj 
spoznati? 
To bo tudi lepa priprava na Veliko noč, v sredo. 23. marca pa bomo podoživeli, 
kako so v Jezusovem času in tudi še danes Judje obhajajo pasho, Veliko noč. 
Začetek v sredo, 27. 2. 2013 ob 19. uri. Še posebej vabimo starše veroučencev. 

NABIRKA DANAŠNJE, KVATERNE NEDELJE 

je za bogoslovje in jo toplo priporočamo. Bog povrni! 

Prag večnosti sta prestopila Avgust Kaučič (Škofja vas 31B) 
in Marija Žučko (Košnica 34). Gospod, daj jima večni pokoj! 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 25. februar 
Valburga, opatinja 

   800   † Marija Žunko (8. dan) 
1800  v čast Sv. Duhu za pravilno odločitev 

TOREK, 26. februar 
Aleksander, škof 

  800   † Herman, Terezija in Ludvik Krajnc  
              ter po namenu 
1800   † Aleš Golec, 8. dan 

SREDA, 27. februar 
Gabrijel ŽMB, redovnik 

   800    ni namena 
1800  † Marija Iršič (30. dan) 

ČETRTEK, 28. februar 
Roman, opat 

   800    ni namena 
1800  † Avgust Kaučič (8. dan) 

PETEK, 1. marec 
+ Albin, škof 

   800    ni namena 
1800  †† Fanika (obl.) in Rudi Šlander 

SOBOTA, 2. marec 
Neža Praška, klarisa, opatinja 

  800   ni namena 
1800 †† Mirko in starši Babovič 

NEDELJA, 3. marec 

3. postna nedelja 

Kunigunda, kraljica 

   800   ††  Štefek Aužnar in starši Rtobiš  
  930   za župljane in dobrotnike 
1800  † Ivo Bajželj (gr.) 
1030   Trem.: † Ferdo Žerdoner 
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