
 

Datum d godovi 
 

ura             namen 
14. 3. P Matilda, kraljica 18  Ana Perpar, obl. in Anton 
15. 3. T Ludovika 18 Ana Zorec 
16. 3. S Hilarij, Tacijan 

  

18 Anton Murn, obl.  (Domžale) 
17. 3. 

 

Č Patrik, škof 18 Jožefa Grm 
18. 3. P Ciril Jer., škof 18  Ana Murn, obl. 
19. 3. S Sv. JOŽEF, mož 

Device Marije 

   8 
10
18 

Jožica Lončar in vsi + Jerič 
v novomeški stolnici ! 
Ana in Stane Pekolj, obl.  

 

20. 3. 

 

N 
 

Nedelja  -    
3. postna 

        

                                  

             8           
10 

 

za žive in rajne farane 
st. Majde, obl. (Luža) 
 

21. 3. P Hugolin, opat 18 Marija Kastelic, obl. 
22. 3. T Lea, spokornica 18 Tilka Može 
23. 3. S Rebeka, redov. 18 st. Majde (Knežja vas) 
24. 3. Č Katarina Švedska 18 Jožefa Zorec, 30. dan  
25. 3. P Marijino 

oznanjenje 
17 
18    
 

Selce: Anton Gorc 
st. Tomšič 

26. 3. S Evgenija, muč. 18 Jože Šuštaršič 
 

27. 3.  

 

N 

 

Nedelja  -    
4. postna 

 

         8 

10 
za žive in rajne farane 
Adolf Ožek, obl. in Danijela 
 

28. 3. P Milada, devica 18 st. in brat Hrovat 
29. 3. T Štefan, IX., pp 18 st. Kužnik (Reva) 
30. 3. S Janez Klimak 

 

18 Marija Prpar, 30. dan  

31. 3. Č Vido, opat 
  

18 Ana Zorec in + Izidorovi 
1. 4. P Tomaž Tolet. 

  

18 Janez Škerjanec 
2. 4. S Frančišek Paol.    8 

18  

po namenu 
vsi + iz dr. Kužnik (Lokve) 

 

3. 4. 
 

N 

 

Nedelja  -    
5. postna 
 

          

         8 

10 

 

za žive in rajne farane 
Mici Mežan in Olga Fellner  
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Sv. maše od 14. 3.  do 3. 4. 2022 

 

 

 

 

Marčevska sporočila  

V mesecu marcu molimo, da bi se mi kristjani,                    

soočeni z vedno novimi bioetičnimi izzivi,                         

vedno postavili v bran življenju, tako z molit-                       

vijo kot z družbeno dejavnostjo.  

Po sveti maši lahko dodamo molitev Pod tvoje                        
varstvo pribežimo in molitev papeža Leona XIII.                             
k svetemu nadangelu Mihaelu. …           Z molitvijo kličimo na 
pomoč sv. Mihaela kot zavetnika vesoljne Cerkve ter zavetnika 
Kijeva, glavnega mesta Ukrajine, v boju zoper zalezovanje 
hudobnih duhov:   Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju, bodi 
nam v pomoč zoper zlobnost in zalezovanje hudobnega duha. 
Ukroti naj ga vsemogočni Bog, ponižno zato prosimo. In ti vodnik 
nebeške vojske, satana in druge hudobne duhove, ki hodijo po 
svetu v pogubo duš, z Božjo pomočjo v pekel pahni. Amen. 

Na praznik sv. Jožefa bo naš župljan, dolgoletni organist in 
zborovodja odraslega mešanega pevskega zbora dr. Anton 
Perpar v novomeški stolnici prejel škofijsko priznanje »Odličje 
sv. Jožefa«, ki ga vsako leto podeljuje škof(ija) prizadevnim in 
požrtvovalnim dejavnim katoličanom. Temu odlikovanju se 
pridružuje tudi domače župnijsko občestvo ter žužemberska 
dekanija. 

 

 13. 3. 2022 – št. 4 
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ROMANJE ljubljanske in novo-
meške škofije ob 500-letnici 
smrti Jurija Slatkonje (NM prošta 
in prvega dunajskega škofa ter 
dobrniškega kaplana!) na 

DUNAJ od 25. do 27. aprila. 
 

Sporočilo Kraljice miru po 
vidkinji Mariji Pavlović-Lunetti 
25. 2. 2022 – Međugorje 
 

“Dragi otroci! Z vami sem in 
molimo skupaj. Otročiči, pomaga-
jte mi z molitvijo, da satan ne bo 
prevladal. Njegova moč smrti, 
sovraštva in strahu je obiskala 
zemljo. Zato se, otročiči, vrnite k 
Bogu in molitvi, postu in odreka-
nju za vse tiste, ki so poteptani, 
siromašni in nimajo glasu v tem 
svetu brez Boga. Otročiči, če se 
ne vrnete k Bogu in Njegovim 
zapovedim, nimate prihodnosti. 
Zato je mene poslal k vam, da vas 
vodim.  
Hvala vam, ker ste odzvali 
mojemu klicu. » 
 
 

Za čiščenje in krašenje žup. cerkve so v soboto ali že v 
petek popoldne na vrsti:  dan pred sv. Jožefom, 19. 3.: Rdeči 
kal in Šmaver. 26. 3.: Gor. in Dol. Vrh in Svetinja. 2. 4.: Stranje 
in Vapča vas. 9. 4.: Artmanja vas in Reva.  

Izvajanje verskih obredov je dovoljeno brez izpolnjevanja 
pogoja PCT. Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik 
med udeleženci. Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj 
cerkva oz. prostorov; zunaj je priporočljiva, če ni mogoče 
zagotoviti 1,5 m. medseb. razdalje. Obvezno je razkuževanje 
rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov. 

OZNANILA!  (1x v tednu po več. maši molitv. ura za mir!)  
 
 

13. 3.: 2. postna nedelja – papeška nedelja: obletnica izvolitve sv. 
očeta Frančiška. Molitev križevega pota ob 14. uri v Koritih.  
 

19. 3.: sv. Jožef, praznik. Naš dolgoletni organist in sedanji zboro-
vodja odraslega mešan. pevskega zbora dr. Anton Perpar bo v 
novomeški stolnici pri maši ob 10. uri prejel škofijsko odličje sv. 
Jožefa. Vabljeni. -  Iskreno mu čestitamo ob tem odlikovanju! 
 

20. 3.: 3. postna nedelja. Molitev križ. pota v Knežji vasi ob 14. uri. 
Ob 15. uri molitvena binkoštna dvorana v žup. cerkvi! 
 

21. 3.: srečanje staršev letošnjih birmancev v žup. cerkvi ob 19. uri. 
 

27. 3.: 4. post. nedelja. Sv. krsta ob 11.15 ter ob 12.00.  
Molitev križ. pota v Šmavru ob 14. uri! 
 

28. 3.: srečanje staršev letošnjih prvoobhajancev v žup. c. ob 19.uri.  
 

1. 4.: prvi petek. Redno obhajanje bolnikov in starejših po domovih. 
 

2. 4.: prva sobota. Birmanci opravijo še petič 5 prvih sobot! 
 

3. 4.: 5. postna, tiha nedelja. Na voljo bodo oljčne vejice. 
  

8. 4.: srečanje birmanskih botrov v žup. cerkvi na Krki v petek ob 
19.30. Predavatelj spec. pedagog  
g. Marko Juhant. 
 

                                                              
 

 
 

 

 
 

 

#deliJezusa je projekt, prek 
sodobnih medijev spodbuditi 
kristjane, da bi s pričevanjem 
svoje vere prebujali vero v 
drugih. Prisluhni pričevanjem 
ob poned. in sredah, ob petkih 
pa premišljevanju križevega 
pota pred Najsvetejšim.. 
https://portal.pridi.com 

Oddane maše: 1x st. in vsi + 
Pekolj in st. Žnidaršič. 
 
 

 

Živimo v izrednih časih in v tem 
stilu bo tudi Teden družine od 
19. do 25 marca nekoliko 
“izreden”, potekal bo namreč 
preko spleta, vsak večer od 
20.00 do 20.20.  

Poseben pa bo tudi v tem, da ga 
s pričevanji, nagovori in molitvi-
jo oblikujejo kar družine same iz 
različnih družinskih organizacij, 
in to iz vseh slovenskih škofij.  

Potekal bo pod geslom: 
Družinska ljubezen: Poklicanost 
in pot k svetosti 

 
Pogrebi:  
2. Jožefa Zorec, Korita.  
 

Maše darovali: 5x Jože Verce. 
5x Mirko Verce. 2x nečakinja 
Magdi z dr.; 1x Špaji iz Vapče 
vasi. 1x Toni Kek; 1x Cebljevi; 
2x Majda in Cirila; 1x dr. Glivar; 
1x Ani in Jože Glivar; 1x Anica 
in Irena.  
 

3. Marija Prpar, Rdeči kal 
Maše darovali: 2x sestra Ana 
in Jože Rozman; 1x Cesarjevi 
(Rdeči kal); 1x nečakinja Anica z 
dr.; 1x nečak Anton z dr.; 1x 
Olga Novak (Zagorica); 1x Tone 
Uršič; 1x Ana Vidrih; 1x Grmovi; 
1x sestra Joži; 1x Štrkljajevi; 1x 
Joži iz Globodola.  
 

Krsti: 
1. Manca Glavan; Roženpelj 
2. Lina Glivar, Knežja vas 
 

 

17. radijski misijon na radiu 
Ognjišče – Hodimo skupaj 

 

Pomoč Ukrajini! 
Za vsak vaš dar trpečim in pomoči 
potrebnim na vojnih »bojiščih« 
Bog nam povrni! Položnice 
Slovenske Karitas so na voljo ob 
vhodu v žup. cerkev. 

Pogosta vprašanja in odgovori o 
sinodi 2021–2023 na spletni 
strani katolika-cerkev.si.  

 


