
OZNANILA 
6. NEDELJA MED LETOM  

14. 2. 2021 
 

GODOVI:  

Ponedeljek (15. 2.): sv. Klavdij, redovnik; sv. Georgija, devica 

Torek (16. 2.): sv. Julijana, mučenka; pust 
Sreda (17. 2.): PEPELNICA, strogi post 
Četrtek (18. 2.): sv. Frančišek Clet, mučenec 
Petek (19. 2.): sv. Bonifacij, škof; sv. Konrad, redovnik 
Sobota (20. 2.): sv. Frančišek in Jacinta, fatimska pastirčka 

               Nedelja (21. 2.) 1. POSTNA NEDELJA; Goduje sv. Peter Damiani, škof 
 

Pepelnična sreda, 17.2., ob 17.30, spokorni obred pepeljenja in sv. 
maša. Spokorni obred pepeljenja bo letos nekoliko drugačen, kot doslej. 
Duhovnik bo zmolil blagoslovno molitev nad pepelom in ga pokropil z 
blagoslovljeno vodo. Obrnjen k ljudem enkrat samkrat za vse navzoče izreče 
formulo: »Spreobrnite se in verujte evangeliju« ali pa: »Pomni človek, da si 
prah in da se v prah povrneš«. Nato duhovnik posuje s pepelom tiste, ki bodo 
to želeli in prišli naprej.  Na pepelnico je tudi strogi post, ko se lahko samo 
enkrat do sitega najemo. Vse petke v postu pa je zdržek od mesa. 
Ob nedeljah (ob 9.00) in ob petkih (ob 17,30) bomo imeli molitev 
križevega pota. Lepo vabljeni k tej molitvi v tem času virusne krize. Ko 
premišljujemo Jezusovo trpljenje, tudi naša človeška bolečina ni več tako 
težka. Povežimo se torej s trpečim in križanim Kristusom, ki je svoje 
trpljenje obrnil v naše odrešenje. Ob četrtkih pa (ob 17.00) molimo pred 
izpostavljenim Najsvetejšim za nove duhovne poklice, ob 17.30 pa sv. maša. 
 

 Škofija Murska Sobota je izdala zbornik o našem velikem rojaku škofu dr. 
Jožefu Smeju z naslovom Zadnji stopáj. Zbornik na 126 straneh s sliko in 
besedo predstavi njegovo bogato življenje, predvsem njegovo povezanost z 
župnijami sedanje soboške škofije. Knjigo lahko za 9 eur dobite v župnišču 
ali (pri raznašalcih verskega tiska …). Zbornik je dragocen spomin na škofa 
Smeja, ki še živi med nami in nam sveti s svojo dobroto. 

 

 
 

 
 
 



SPORED SVETIH MAŠ 
6. NEDELJA MED LETOM   

14. 2. 2021 
 

6. NEDELJA 

MED LETOM 

14. FEBRUAR 

Valentina 

7.00 

9.30 

    

17.30 

Za župljane 

+ Alojzij Režonja, 30. dan  (hči Marjanca) 

Po namenu darovalca (klementinska) 

(v Marijanišču)  + Karel Marinič, gregorijanska  

PONEDELJEK 

15. 

FEBRUAR 

  7.30 

 
(v Marijanišču)  + Karel Marinič, greg. 

                  Po namenu darovalca 

                  Po namenu darovalca (klementinska) 

TOREK 

16. 

FEBRUAR 

  7.30 

17.30   

 

(v Marijanišču) + Karel Marinič, greg. 

+ Ana Zorec, 7. dan (s Koga) (dar sina Milana) 

+ Janko Žunič (dar sosedov- Čirič) 

SREDA 

17.  

FEBRUAR 

  7.30 

Pepelnica 

17.30 

(v Marijanišču) + Karel Marinič, greg. 

 

Franc Jelen (dar sina Dušana z družino) 
 

ČETRTEK 

18. 

FEBRUAR 

  7.30 

 

17.30 

(v Marijanišču) + Karel Marinič, greg. 

 

+ Marija Rojnik 
 

PETEK 

19. 

FEBRUAR 

  7.30 

17.30 

 

(v Marijanišču) + Karel Marinič, greg. 

+ Jožef Šoštarič, obl. 

+ Janez in Alojzija Mihorič, obl. 

SOBOTA 

20. 

FEBRUAR 

  7.30 

    17.30 

 

(v Marijanišču) + Karel Marinič, greg. 
+ Veronika Arvaj, 30. dan (dar sina Zlatka z družino)) 
+ Anton Kapun, obl., žena Frančiška in dvojni starši 

1. POSTNA 

NEDELJA 

21. FEBRUAR 

Peter Damiani, škof 

      7.00 

      9.00 

  9.30 

17.30 

Za župljane 

Molitev križevega pota 

+ Feliks Jureš, obl. 

 (v Marijanišču)  + Karel Marinič, greg. 

 

 
 

 
 


