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LJUBITE SVOJE SOVRAŽNIKE
»Vam pa, ki poslušate, pravim: Ljubite svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo … kakor 

hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim.« (Lk 6,27.31)
Bila je huda zima leta 1943. Nekateri ruski vojaki so se borili tudi na nemški strani, da bi se rešili 

krutega diktatorja Stalin ter komunizma. Sneg je vse pobelil. Vojaki so imeli bele kape in kombinezone, da 
jih sovražnik ne bi odkril. Dva vojaka sta se zatekla v kritje blizu drug drugega. Začela sta se pogovarjati. 
Nato sta si delila, kar sta imela: cigarete, čokolado. Boj se je umiril. Odložila sta pokrivali. Takrat pa 
zagledata na kapah: en je imel nemškega orla, drugi zvezdo. Zgrabila sta pištoli. Vendar zaradi mraza 
nista delovali. Pograbila sta za njune cevi. Kot z gorjačo sta začela z njima udrihati drug po drugem. Ruski 
pisatelj Solženicin nam je s to zgodbo pokazal, kako hitro lahko sovražnik postane prijatelj in prijatelj 
sovražnik. V mojem sovražniku je vedno nekaj, kar bi lahko vzljubil. Tudi v prijatelju je vedno kakšna 
stvar, ki bi jo lahko sovražil. Po Jezusu smo postali sinovi in hčere Nebeškega Očeta, med seboj pa bratje 
in sestre. Zaživimo v tej Božji ljubezni.     Franc Brečko, župnik

OBVESTILA
	y Danes, 20. februarja, 7. nedelja med letom.   Mašo bodo oblikovali skavti s Predvora.
	y Ta teden so zimske počitnice in ne bo verouka. 
	y Prihodnja nedelja, 27. februarja, 8. med letom. 
	y V sredo, 2. marca, pepelnica: začetek postnega časa. Pri maši 

obred pepeljenja. Ta dan je strogi post in zdržek od mesa. 
	y V petek, 4. marca, prvi v mesecu. Posvetili se bomo Srcu 

Jezusovemu. Obiskali bomo bolne in ostarele na domu.
 y Nedelja, 6. marca, 1. postna nedelja. 

POSTNI ČAS: S pepelnico se začne štiridesetdnevni postni čas. Razmišljali bomo 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. 
POSTNA POSTAVA:  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. 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 v družini kaka 
slovesnost (poroka, pogreb …), post in zdržek odpadeta.   
	y Na voljo: Družina, Ognjišče, Don Bosko. Lahko poravnate naročnino: Družina 130,-€; Ognjišče 

36,50€; Mohorjeve 51,-€.



NAMENI SVETIH MAŠ OD 20. FEBRUARJA DO 06. MARCA 2022
Nedelja
730 Tenetiše
830

7. nedelja med letom
za + Petra Hribarja
za + starše Janeza in Frančiško Frelih, teto Genovefo

20. februar

Ponedeljek
1800

Irena Rimska, devica
za + Zdravka Sirca

21. februar

Torek
1800

Sedež apostola Petra
za zdravje

22. februar

Sreda
1800

Polikarp, škof in mučenec
za + Janeza, obl,, Frančiško in brate Stare

23. februar

Četrtek Marija, apostol 24. februar
Petek Versiglia in Carvario, mučenca 25. februar
Sobota
1900

Aleksander, škof
za + Jožico Bizjak

26. februar

Nedelja
730 Tenetiše
830

8. nedelja med letom
za + Alojza Vindišarja obl.
za + starše Janeza in Francko Markun, obl.

27. februar

Ponedeljek
1800

Roman, škof
za + Tončko Uranič
po namenu(iz Švice)

28. februar

Torek Albin, škof 01. marec
Sreda
1800

++ Pepelnica – strogi post
za + Jožeta Koširja

02.  marec

Četrtek Kunigunda, kraljica 03. marec
Petek Kazimir, poljski kraljevič 04. marec
Sobota
1900

Olivija, mučenka
za + Jožeta in Francko Gregorc

05. marec

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

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik: Mici Ušlakar
Tenetiše: Olga Veternik

26. februar


