
Godovi in  mašni nameni Ostala oznanila  

 
SREČANJE BRALCEV. Branje beril je javni nastop in zna biti 

zahtevna vloga, ki jo ima vernik pri maši. Kadar je praznična 

maša in je cerkev polna, je naloga še težja. Vsak bralec ima 

določeno mero treme, ki je razlog, da se bere prehitro, preveč 

tiho, nerazločno.  

Povrhu vsega pa ne gre za branje posvetnega besedila, pač pa 

posredovanje Božje besede. Posredovana mora biti na način, da 

jo vsak dobro sliši. 

V naših župnijah imamo lepo število bralcev, ki znajo lepo 

prebrati berilo. Včasih se vseeno zgodi, da napačno naglasijo 

kakšna imena, ker so nevsakdanja, nepoznana in jih vsak naglasi 

po svoje. 

Da bi bilo nastopanje lažje, boljše, vabim vse bralce beril na 

srečanje, ki bo v soboto, 15. februarja, ob 19.00 v Litiji. Gost 

večera bo dramski igralec Pavle Ravnohrib. 
 

ODVOZ PAPIRJA. V zadnjih oznanilih redno pišem, da bomo 

prenehali z zbiranjem papirja. V ponedeljek, 10. februarja, ob 

9.00, sem se dogovoril, da pripeljejo zabojnik za papir. Komur 

se je doma nabralo kaj papirja in je do sedaj odlašal, ga lahko 

pripeljete v ponedeljek, do devete ure.  

Starega papirja potem ne bom več zbirali. Lahko ga boste hranili 

za šolarje, k ga zbirajo za svoje izlete. Zahvaljujem se vsem, ki 

ste papir redno vozili in tako pripomogli, da smo lahko otroke 

peljali na izlet. 
 

SVETOPISEMSKA SKUPINA. Prihodnje srečanje svetopisemske 

skupine bo v petek, 21. februarja, ob 19h.  

Ponedeljek, 10. februar 
 Sholastika, redovnica 

Štanga 7.00 
Po namenu župnije Šmartno 

Torek, 11. februar 
Lurška M.B. 

Štanga 7.00 
Po namenu župnije Šmartno 

Sreda, 12. februar 
Evlalija, mučenka 

Štanga 7.00 
Po namenu župnije Šmartno 

Četrtek, 13. februar 
Kristina Spoletska, vdova 

Štanga 7.00 
Po namenu župnije Šmartno 

Petek, 14. februar 
Valentin, mučenec  

Štanga 7.00 
Po namenu župnije Litija 

Sobota, 15. februar 
Klavdij, redovnik 

Štanga 7.00 
Po namenu župnije Litija 

NEDELJA, 16. FEBRUAR 
6. NEDELJA MED LETOM  

Janče 8.30 
++ Francka in Avgust Jerant, obl., ++ Lukovi 

Štanga 10.00 
         + Sonja Čož 

Ponedeljek, 17. februar 
Silvin, škof 

Štanga 7.00 
Po namenu župnije Litija 

Torek, 18. februar 
Janez iz Fiesole, slikar 

Štanga 7.00 
Po namenu župnije Litija 

Sreda, 19. februar 
Alvarez, redovnik 

Štanga 7.00 
Po namenu župnije Litija 

Četrtek, 20. februar 
Sadot, mučenec 

Štanga 7.00 
Po namenu župnije Litija 

Petek, 21. februar 
Peter Damiani, škof 

Janče 18.00 
+ Andrej Jerebič 

Sobota, 22. februar 
Marjeta Kortonska, spokornica 

Janče 18.00  
+ Filip Groznik 

NEDELJA, 23. FEBRUAR 
7. NEDELJA MED LETOM 

Štanga 8.30 
++ Marija, 40. obl., Franc in Marija Gorše 

Janče 10.00 
++ Marija in Anton Jelnikar, obl. 



POČITNICE. V času počitnic, ki jih bodo imeli otroci od 17. do 21. 

februarja, ne bo verouka. Mnogih staršev že dolgo časa nisem 

videl, da bi spremljali svojega otroka k nedeljski maši. So otroci, 

ki pridejo sami. Ti se mi res smilijo. Če starši nimate toliko srca 

in pameti, da bi svojega otroka spremljali k maši, prosim, tudi 

njega ne pošiljajte. Ne k maši in ne k verouku. Saj menda 

premorete toliko zdrave pameti in starševske ljubezni, da otroka 

ne silite v nekaj, česar sami ne cenite. 

 

ŽPS.  Dosedanjim članom ŽPS je potekel mandat. Zato naj bi 

izvolili nove predstavnike. Pred časom smo na seji ŽPS sklenili, 

da so sedanji člani toliko aktivni, da volitve niso potrebne. Zato 

bom vse člane obiskal, da potrdijo nadaljnje sodelovanje. 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE.  

V Štangi ste za čiščenje cerkve v teh dveh tednih na vrsti farani 

iz vasi Štangarske poljane, številke 4 – 10. 

 

Na Jančah pa ste za ta dva tedna na vrst i farani iz vasi  Janče in 

Tuji Grm. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekaj zrn modrosti o smrti 
 
Kdor letos umre, je osvobojen te neprijetnosti drugo leto. (W. 

Shakespeare) 

Pokopališča so polna nenadomestljivih ljudi. (C. de Gaulle) 

Ne umreš od tega, za čimer si bolehal; umreš od tistega, od česar 

si živel. (M. E. de Montaigne) 

Oh, če bi toliko cvetja natrosili po stezah živih, kot ga zmečemo 

po grobovih mrličev. (A. A. Jansen) 

To, da je umrl, še ni dokaz, da je živel. (S. J. Lec) 

Umreti je treba ljubeznivo. (J. Joubert) 

Življenje je zadnja navada, ki bi jo hoteli izgubiti, ker je prva, ki 

smo jo pridobili. (Dumas) 

Ko sije sonce, je tudi na pokopališču veselo. (Čehov) 


