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GOSPODA, SVOJEGA BOGA, MOLI IN NJEMU SAMEMU SLUŽI
Nato ga je hudič povedel gor, mu v hipu pokazal vsa kraljestva sveta in mu rekel: »Tebi bom dal vso 

to oblast in njihovo slavo, kajti meni je izročena in lahko jo dam, komur hočem. Če torej predme padeš in 
me moliš, bo vsa tvoja.« Jezus mu je odgovoril: »Pisano je: Gospoda, svojega Boga, moli in njemu samemu 
služi!« (Lk 4,5-8)

Zgroženi smo nad vojaškim napadom Rusije na 
Ukrajino. Pred tridesetimi leti smo bili v podobni 
okoliščinah v Sloveniji. Božjemu varstvu in Marijini 
priprošnji smo lahko hvaležni, da smo bili obvarovani 
daljše vojne in razdejanja. Mirno so jugoslovanski vojaki 
zapustili našo deželo. Sedaj pa gre za hujše razsežnosti. Ena 
največjih in vojaško najmočnejših držav se je spravila na 
šibko državo. Diktatorskemu predsedniku je stopila oblast v 
glavo. Podredil si je že sosednjo državo, sedaj hoče še drugo. 
Pošilja nedolžne vojake na fronto. Za njegovo norost umirajo na tujem. Koliko nedolžnih umira in je 
ranjenih; kakšno razdejanje so povzročili in koliko ljudi je moralo zapustiti domove ter bežati v tujino. 

Tudi vsak izmed nas je vedno znova postavljen pred izbira: bom prisluhnili hudiču ter vladal nad 
drugim; ali pa bomo sledil Bogu ter služil ljudem.   Franc Brečko, župnik

OBVESTILA
 y Danes, 6. marca, 1. postna nedelja. 
 y Prihodnja nedelja, 13. marca, 2. postna – papeška nedelja. Pri mašah bomo pobirali sedežnino; stroški 

za ogrevanje. 
 y V petek, 18. marca, gremo z mladimi na postne duhovne vaje na Bled. 
 y V soboto, 19. marca, slovesni praznik sv. Jožefa, moža Device Marije. 
 y Nedelja, 20. marca, 3. postna nedelja. Začetek tedna družine. 
 y Začenjamo z novo mlajšo zakonsko skupino. Z veseljem sprejemamo nove člane. Pridružite se!

POSTNI ČAS: S pepelnico smo začeli štiridesetdnevni postni čas. Razmišljamo o Jezusovem trpljenju, 
smrti in vstajenju. Ob nedeljah bomo po maši zmolili križev pot.  V postnem času smo še zlasti povabljeni 
k osebni ali skupni molitvi križevega pota, žalostnega dela rožnega venca ter k prejemu zakramenta 
spovedi. Še posebej molimo za mir v Evropi in svetu. 

 y Na voljo: Družina, Ognjišče, Don Bosko ter druge revije. Vzemite na polici za verski tisk.  



NAMENI SVETIH MAŠ OD 6. DO 20. MARCA 2022
Nedelja
730 Tenetiše

830

1. postna nedelja
za + Cirila Hrnčiča
za + Nado Lukanec
za + Jožeta Zupana, obl.
za zdravje in mir v družini

06. marec

Ponedeljek
1800

Perpetua in Felicita, mučenki
za + Antonijo Perčič, obl.
za + Mirka Lombarja

07. marec

Torek
1800

Janez od Boga
za + Tomaža Peternela, obl.

08. marec

Sreda
1800

Frančiška Rimska
za + Mirjano Zupan, obl.

09. marec

Četrtek 40 mučencev iz Armenije 10. marec
Petek Benedikt, škof 11. marec
Sobota
1900

Alojz Orione, duhovnik
za + Slavko Pečnak

12. marec

Nedelja
730 Tenetiše
830

2. postna nedelja
za + Staneta Juhanta
za + Manco, obl. in Toneta ter Janez Dobrina
za + Franca Koširja, obl. in vse Koširjeve

13. marec

Ponedeljek
1800

Matilda, kraljica
za + Jožico, obl., Jožeta ter Magdo Zupan

14. marec

Torek Ludovika de Marillac
za + Jero Grašič

15. marec

Sreda
1800

Herbert, škof
za + Francko Dolinšek

16.  marec

Četrtek Patrik, škof in misijonar 17. marec

Petek + Ciril Jeruzalemski, cerkveni učitelj 18. marec

Sobota
1900

Jožef, Jezusov rednik
za + Miha Celarja, obl. 

19. marec

Nedelja
730 Tenetiše
830

3. postna nedelja
za + Aleša in Franca Grašiča
za + Katarino, obl. in Petra Iljona ter Janez

20. marec

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik: 
Tenetiše: Marinka Golob 12. marec


