
POSTNI ČAS 

Spokorni čas pred veliko nočjo je 

namenjen pripravi na največji praznik 

krščanstva. V tem času je dobro, da 

okrepimo osebno molitev, se pogosteje 

udeležimo skupnih molitev v cerkvi in 

se odrečemo kakšnemu telesnemu ugo-

dju, da more duhovnost prevladati nad 

telesnostjo. 

 

PEPELNICA 

Ta dan, ki je letos 6. marca, še posebej 

opominja na minljivost telesa in potre-

bo po veri v duhovno življenje v pove-

ličanem telesu po Jezusovemu vzoru. 

Obred pepelenja je pri jutranji in večer-

ni maši. Večerna maša je v cerkvi. 

 

KRIŽEV POT 

V postnem času je pobožnost križevega 

pota ob petkih ob 17.30 v kapeli in ob 

nedeljah ob 18.30 v cerkvi. Na prvo 

postno nedeljo 10. marca je križev pot 

na Taboru pri Podbrezjah ob 15.30. Na 

prvo postno nedeljo zato ni večernega 

križevega pota v cerkvi. Na veliki pet-

ek je križev pot zjutraj ob 7.00, v spo-

min na začetek Jezusovega križevega 

pota, ki se je začel jutranjih urah petka. 

Tako čez dan velikega petka ostane 

dovolj časa za pripravo na udeležbo pri 

večernih obredih velikega petka s čaš-

čenjem križa. 

 

SV. JOŽEF 

Častimo ga 19. marca, zlasti z mašo v 

cerkvi na Hujah, ki mu je posvečena. 

Ta teden ni verouka, da se veroučenci 

udeležijo maše ob 18.00 na Hujah. Pri 

tej maši je ofer za restavriranje oltarja 

Marijine zaroke z Jožefom, ki je kras 

hujanske cerkve. 

SREČANJE ZA BOTRE 

Dekanijsko predavanje o službi krstnega 

in birmanskega botra je 26. marca ob 

19.00, v kapeli. Udeležijo se ga birman-

ski botri letošnjih birmancev. Dobrodošli 

tudi ostali, vsakdo je lahko prej ali slej 

boter. 

 

PODELJENI ZAKRAMENTALI 

Cerkveni pokop so prejeli Barbara Žan 

(Cesta na Klanec), Marija Avguštin 

(Gogalova), Emilija Kralj (Janeza Puhar-

ja), Stanislava Svetelj (Čirče) in Ana 

Kovač (Gregoričeva). 

 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA 

10. 3. 2019 (1. postna nedelja): 5 Mz 

26,4-10; Ps 91,1-2.10-11.12-13.14-15; 

Rim 10,8-13; Lk 4,1-13 (»Jezus se je 

vrnil od Jordana poln Svetega Duha in 

Duh ga je vodil štirideset dni po puščavi« 

Lk 4,1) 

17. 3. 2019 (2. postna nedelja, papeška): 

1 Mz 15,5-12.17-18; Ps 27,1.7-9.13-14; 

Flp 3,17-4,1; Lk 9,28-36 (»Iz oblaka se 

je zaslišal glas: 'Ta je moj Sin, moj Izvol-

jenec, njega poslušajte!'« Lk 9,35) 

24. 3. 2019 (3. postna nedelja): 2 Mz 3,1-

8.13-15; Ps 103,1-2.3-4.6-7.8.11; 1 Kor 

10,1-6.10-12; Lk 13,1-9 (»Gospod, pústi 

jo še letos, da jo okopljem in pognojim. 

Morda bo naposled obrodila sad;«' Lk 

13,8-9) 

31. 3. 2019 (4. postna nedelja, laetare): 

Joz 5,9.10-12; Ps 34,2-7; 2 Kor 5,17-21; 

Lk 15,1-3.11-32 (»Ta moj sin je bil nam-

reč mrtev in je oživel; bil je izgubljen in 

je najden.« In začeli so se veseliti Lk 

15,24) 

POST IN BLIŽINA BOGA 

 
V času posta se mnogo ljudi odloči za določeno odpoved. Nekateri se odpo-

vedo določeni vrsti hrane ali sladkarijam. Drugi se odpovedo alkoholu ali uživanju 

kave. Spet tretji omejijo gledanje televizije, čas, ki ga prebijejo pred računalnikom ali 

uporabo svojega telefona. Vsak skuša najti nekaj, čemur se lahko odpove, da bi s to 

odpovedjo okrepil svojo duhovno moč, se zazrl v bistveno in se približal Bogu. 

Smisel posta ni v tem, kako hudo in neobičajno odpoved si naložimo in koli-

ko te odpovedi zdržimo, temveč v tem, koliko smo v tej odpovedi iskreni. Bistvo 

posta je v tem, da odpre našo notranjost in nas s prenovljeno močjo poveže z Bogom. 

Tudi če gre za povsem neznatne in malenkostne odpovedi, smo naredili veliko dejan-

je, če nas post naredi občutljivejše za svetost ter nas odvrne od greha in malodušja 

srca. 

Prva znana spokornica je bila ženska, ki jo omenja Sveto pismo, ki je vsa 

objokana od zadaj stopila k Jezusovim nogam in mu jih začela močiti s solzami. (Lk 

7,38) Ta ženska ni naredila nobenih velikih dejanj in odpovedi, se je pa nad svojimi 

grehi iskreno zjokala. Prav takšne solze omenja tudi sv. Janez Vianney, ko poučuje, 

kakšen mora biti post: Da bi človekovo dušo prečistili, so potrebne solze. Otroci 

moji, pokoro moramo jemati resno. 

V prav tak bližnji odnos z Bogom nas kličejo vsake naše iskrene solze spreo-

brnjenja in na novo prebujena ljubezen do Boga, ki jo odkrijemo s pomočjo svoje 

žrtve in odpovedi. Ženska je Jezusu podarila najdragocenejše, kar je imela – svoje 

dišavno olje, s katerim mu je mazilila noge, in svoje srce, s katerim je začela hoditi 

za njim. S čim pa ji je vrnil Jezus? Jezus je rekel, da se bo za vse čase v evangeliju 

bral spomin na njeno dejanje. Vedno, ko Bogu podarimo nekaj najbolj svojega in 

dragocenega, se to zapiše v večen spomin. 

Naj nas letošnji post navduši in nam da moči, da bomo upali stopiti tja, kjer 

bomo Bogu resnično blizu. 
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PON 

04. 03. 

Kazimir, kralj 7.30 po namenu 

18.00 Frančišek Slapar 

20.00 srečanje katehumenov 

TOR 

05. 03. 

Hadrijan, mučenec 

PUST 

7.30 Matija in Marija Sedej 

18.00 v zahvalo za srečen porod 

18.30 priprava na sveti krst 

SRE 

06. 03. 

PEPELNICA 7.30 Franc in Frančiška Šmid 

18.00 v čast Svetemu Duhu in  

+ Marjanovič ter + Šterbenk 

- strogi post 

- pepeljenje pri obeh mašah 

ČET 

07. 03. 

Perpetua in Felicita, 

mučenki 

7.30 + sorodniki 

18.00 Francka in Franc Bartol 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

18.30 sestanek Župnijske 

karitas Kranj 

PET 

08. 03. 

Janez od Boga,  

redovnik 

7.30 Nada in Ernešto Starič 

18.00 Leopold in Marijana Štirn 

10.00 sveta maša v DUK 

17.30 križev pot 

18.30 Taizejska molitev 

SOB 

09. 03. 

Vital, opat 7.30 Bojana in starši Škrlin 

18.00 Mojca in Janko Kovačič 

 

NED 

10. 03. 

 

1. POSTNA  

NEDELJA 

8.00 za župnijo 

10.00 1. Jože Begelj, obl.; 

          2. Stanislava Svetelj, 30. dan 

19.00 Franc Ivančič, obl. 

10.00 sodelujejo veroučenci 

4. razreda in pojejo Kancija-

novi otroci 

15.30 križev pot in sv. maša 

na Taboru pri Podbrezjah 

PON 

11. 03. 

Benedikt, škof 7.30 za zdravje in ohranitev družine 

18.00 po namenu 

 

TOR 

12. 03. 

Justina, redovnica 

GREGORJEVO 

18.00 Barbara Belehar Drnovšek, obl.   

SRE 

13. 03. 

Patricija, mučenka 

OBLETNICA IZVO-

LITVE PAPEŽA 

FRANČIŠKA 

7.30 za spreobrnjenje srca 

 

 

ČET 

14. 03. 

Matilda, kraljica 18.00 Francka in starši Sagadin 17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

15. 03. 

Klemen, redovnik 7.30 Alojzij Peneš, obl. 

 

17.30 križev pot 

19.00 tečaj priprave na zakon 

SOB 

16. 03. 

Hilarij Oglejski, škof 7.30 starši Rozman 

18.00 1. Zofija Triller, obl. in Agni 

Brezovnik; 

          2. Ana Kovač, 30. dan 

19.00 tečaj priprave na zakon 

NED 

17. 03. 

2. POSTNA  

NEDELJA -  

PAPEŠKA 

 

8.00 za župnijo 

10.00 Franc Jerman 

19.00 Jože Bertoncelj 

- krstna nedelja 

16.00 tečaj priprave na zakon 

18.30 križev pot 

PON 

18. 03. 

Edvard, mučenec 7.30 Marjan Valant, obl. 

18.00 Anica Žontar  

 

TOR 

19. 03. 

Jožef, mož Device 

Marije 

7.30 Ana Eržen, 45. obl. 

18.00 HUJE: starši Krč 

19.00 seja ŽPS 

SRE 

20. 03. 

Klavdija, mučenka 7.30 za zdravje 

18.00 Katja Bavcon in za zdravje 

družine 

 

ČET 

21. 03. 

Serapion, mučenec 7.30 Rudolf in Majda Medved 

18.00 dr. Josip Žontar 

17.00 adoracija pred Najsve-

tejšim 

PET 

22. 03. 

Bazilij, mučenec 7.30 starši Mušič 

18.00 Anka Suchy 

17.30 križev pot 

SOB 

23. 03. 

Rebeka, redovnica 7.30 starši Čarman 

18.00 Barbara Žan 

10.00 Ideja - oratorijska 

ustvarjalnica za otroke 

NED 

24. 03. 

3. POSTNA  

NEDELJA 

8.00 za župnijo 

10.00 Frančiška in Jože Jerman 

19.00 Irena Bidovec, obl. 

18.30 križev pot 

PON 

25. 03. 

Gospodovo oznanenje 

 

7.30 Mariji Kraljici za mir na 

svetu 

18.00 + člani KD Kranjčani 

materam  

 

TOR 

26. 03. 

Larisa, mučenka 7.30 Zvone in Ana Rup 

18.00 + družini Nahtigal - Mubi 

19.00 priprava za botre 

SRE 

27. 03. 

Rupert, škof 7.30 v zahvalo 

18.00 pok. starši Jenko 

 

ČET 

28. 03. 

Bojan, knez 7.30 Ivan Starič 

18.00 k Svetemu Duhu za  

duševno in telesno zdravje 

17.00 adoracija pred Najsve-

tejšim 

PET 

29. 03. 

Bertold, redovnik 7.30 Terezija in Gabrijel Kozjek 

18.00 v zahvalo za življenje 

17.30 križev pot 

SOB 

30. 03. 

Amadej, knez 7.30 Ana Volovšek 

18.00 Jožica Zupan, obl.  

 

 

NED 

31. 03. 

4. POSTNA  

NEDELJA 

8.00 za župnijo 

10.00 starši Zupan 

19.00 družina Štern 

18.30 križev pot 


