
1. POSTNA NEDELJA, 14.2.2016 
OZNANILA ZA TEDEN  14.2.2016 – 21.2.2016 

 
NEKATERI GODOVI 
Ponedeljek:  Klavdij, redovnik 
Torek:  Julijana Koprska, mučenka   
Sreda: Silvin, škof 
Četrtek: Frančišek Regis Klet, duhovnik, mučenec   
Petek: Konrad iz Piacenze, spokornik  
NEDELJA: 2. POSTNA NEDELJA; Valentin, duh. in muč.   

SVETE MAŠE 
NEDELJA (14.2.) ob   9h:   Za farane    
Ponedeljek: ob 18h:  Katarina Klemenčič   
Torek: ob   7h:  Valentin Dolenc, obl.     
Sreda ob   7h:  Zdravko Potočnik  
Četrtek: ob 18h: Ciril Trček  
   Molitev pred Najsvetejšim  
Petek:  ob 18h:  V zahvalo   
Sobota: ob  18h:  Milan, Lojzka in starši Peternelj  
NEDELJA (21.2.) ob    9h:   Za farane 
 

 Verouka v tem tednu ni zaradi šolskih počitnic. 
 Darovanje za potrebe cerkve in župnije je danes po sv. maši. 
 Pepelnica je v sredo. Pomeni začetek postnega časa, 40-dnevne priprave na 

veliko noč. Med sv. mašo je obred pepeljenja, kar je vabilo k resnemu 
spokornemu začetku in nadaljevanju postnega časa. Za postni čas si določimo 
kako vajo v dobrem (prijaznosti, potrpežljivosti, redu, molitvi…) ali odpravljanju 
slabosti (pijače, kajenja, požrešnosti, skoposti, opravljivosti, jezi, TV, 
nepotrebnemu telefonarjenju, facebooku, škodljivemu nternetu…). 

 Postna postava: 
- Post, ki je v tem, da se enkrat na dan do sitega najemo in zdržek od mesnih jedi je 
na pepelnično sredo in veliki petek (strogi post). Samo zdržek od mesnih jedi je na 
vse petke v letu. 
- Zdržek od mesnih jedi veže vse, ki so izpolnili 14. leto. 
- Post pa veže od 18. leta do začetega 60. leta. 

 Križev pot bomo molili vse petke v postnem času. 
 Dan svete birme bo v soboto, 30. aprila ob 10. uri. Kandidati za birmo so dobili 

formular IZJAVA IN POTRDILO O SPOSOBNOSTI ZA BOTRA, naj ga botri potrdijo – 
če ga lahko – in po birmancu vrnejo. Botri iz drugih župnij naj dobijo to potrdilo od 
domačega župnika. 

 Duhovni vikend za birmanske kandidate bo od petka, 8. aprila zvečer do 
nedelje,10. aprila popoldne župnišču v Davči. Duhovni voditelj bo kapucinski brat 
Jožko Smukavec iz Škofje Loke. Udeležba je nujen pogoj za prejem svete birme.  

 Škofijska klasična gimnazija v Šentvidu:  
Informativna dneva za osmošolce in devetošolce bosta v petek, 12.  februarja ob 9h 
in 15h in v soboto, 13. februarja ob 9h. Za dodatne informacije so na voljo v 
tajništvu gimnazije (01 58 22 245) ali šolska svetovalna delavka Maja Turšič (01 58 
22 210). 

 



Moj Gospod in moj Bog 
odvzemi mi vse, 

kar me ovira na poti k Tebi. 
 

Moj Gospod in moj Bog, 
daj mi vse, 

kar me podpira na poti k Tebi. 
 

Moj Gospod in moj Bog, 
odvzemi mi mojo sebičnost 

in daj, da bom povsem tvoja last 
 

(Sv. Nikolaj Flue) 
 

 
 
 

Skupna izjava papeža Frančiška in Kirilla, 
patriarha Moskve in vse Rusije 

 

 

Danes je v Havani prišlo do zgodovinskega srečanja papeža Frančiška in Kirilla, 
patriarha Moskve in vse Rusije. Do srečanja je prišlo med začetkom apostolskega 
potovanja papeža Frančiška v Mehiko in med pastoralnim obiskom patriarha Kirilla v 
Latinski Ameriki na dan, ko v pravoslavni Cerkvi obhajajo praznik treh velikih 
cerkvenih očetov sv. Bazilija Velikega, sv. Gregorja Nazianškega in sv. Janeza 
Krizostoma. Potem ko sta se papež Frančišek in patriarh Kirill zadržala dobri dve uri 
v zasebnem pogovoru v eni od dvoran na havanskem letališču, sta podpisala skupno 
izjavo. 

 


