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3. postna nedelja 

URA PETJE VODI BERE BERILO 

08:30 K   Zaradi iskanja župnijskih sodelavcev, bo ta 
rubrika izpopolnjena v prihodnjih mesecih. 10:00 S 

Cerkev in veroučno učilnico v soboto čistijo in krasijo v 
Koprivnici družine iz Velikega Kamna, na Senovem pa 
družine iz Šedma.     

SPOVED ob velikonočnih praznikih. Otroci bodo imeli 
spoved v okviru verouka. V Koprivnici bo domači dušni 
pastir pred vsako sveto mašo navzoč v spovednici. Na 
Senovem bo poleg domačega dušnega pastirja 
spovedoval še gostujoči spovednik v nedeljo 17. in 24. 
marca. Ob petkih ste vabljeni v Brestanico, ki ima v 
postnem času vedno gostujočega spovednika med 17.30-
18.45+vmes ima tudi postni nagovor. V soboto 23.3. 
bomo romali k Mariji Pomagaj na Brezje, kjer bo tudi 
priložnost za spoved. Cena prevoza za romanje je 10€. 

 BOLNI IN OSTARELI Obiskoval vas bom redno ob 
prvih petkih (1.3.) in vam na dom ali v bolnišnico 
prinašal sv. obhajilo. V primeru hude bolezni,  svojci 
prosim, pravi čas poskrbite in omogočite prejem 
bolniškega maziljenja in poslednjega zakramenta.    
TEČAJ PRIPRAVE NA ZAKON 2013:V Brestanici vsako 
soboto, od 23.2-16.3. od 15h-17h; v Brežicah od 13.-14.4. 
do 19.-21.4. od 16-18h. 

   MLADINSKI PEVSKI ZBOR Ob nedeljah ob 8.00 uri 
ste vabljeni OŠ zadnje triade, srednješoci in študentje na 
pevsko vajo v župnišču Senovo. 

   BRALCI BOŽJE BESEDE in BIBLIČNI KROŽEK 
Poznavanje Svetega Pisma je temeljnega pomena za 
vsakega odraslega kristjana. Vsi, ki bi se želeli poglobiti v 
to knjigo vseh knjig, ste vabljeni na Senovo ob četrtkih 
ob 18.uri. 



Češčenje Boga mora biti na prvem mestu. Nedelja ni 

konec tedna, ampak je v resnici nedelja prvi dan, je 

začetek. Nedelja je začetek stvarjenja, je začetek 

ponovnega stvarjenja, je začetek Cerkve, srečanje s 

Stvarnikom in s križanim in od mrtvim vstalim 

Kristusom. Nedelja je prvi dan, to je praznik 

stvarjenja, mi obstajamo na temelju stvarjenja, 

verujemo v Boga Stvarnika. Nedelja je srečanje s 

Križanim in Vstalim, ki prenavlja stvarstvo. Pravi 

smoter nedelje je ustvarjati svet, ki je odgovor na 

ljubezen Boga. Cerkev se prebuja v dušah ob nedeljah. 

Cerkev pa je potujoče božje ljudstvo. Mi osebno 

postanemo Božje ljudstvo, ko vstopimo v občestvo s 

križanim in vstalim Kristusom. (papež Benedikt XVI) 



 

SVETE MAŠE 

DAN GODUJE MAŠA ZA 

PON 
25.02. 
2013 

 Valburga, 
opatinja  

17.00  
KOPRIVNICA  
 

 + Cecilija Kvenderc 

TOR 
26.02. 
2013 

Branko, škof 08:00  
SENOVO 

+ Ivana Remiha, Bojana 
Zupančiča 

SRE 
27.02. 
2013 

Gabriel, 
redovnik  

08:00  
SENOVO  
 

  

+ Ano Marijo Planinc, 
30.dan 

ČET 
28.02. 
2013 

Roman, opat 08:00  
SENOVO  

+ Marijo, Franca Novaka 
+ Ivana Žvegliča (M) 

PET 
01.03. 
2013 

Albin, škof 
 

17.00  
KOPRIVNICA 

+ Antona Simoniška in 
starše Resnik 
+ Franca Poljšaka 

SOB 
02.03. 
2013 

Neža Praška, 
klarisa 

08:00  
SENOVO 

+ Jožefa Klavžarja 

NED 
03.03. 
2013 

3. postna 
nedelja 

08:30  
KOPRIVNICA 
 
 
 
 
10:00 
SENOVO  

*žive in +rajne farane 
+  Janeza obl. Jožefo  
Pertinak obl. (M) 
 
+ Antonijo in Jožeta Goška 
+ Vincenca Medveška, 
rodbino Medvešek, 
Gmajnič (G) 
 
(M) mašni namen, po katerem mašuje gospod Matjaž Roter 
(G) gospod Gorazd Bastašič 

  

 

+++ 
 

 

Izdaja župnijska pisarna Senovo. 

Odgovarja Janez Turinek – župr.  

Tedenska izdaja. Naklada 365 izv. 

Facebook: Koprivnica Senovo 

 ŽUPNIK  tel: 07/49-79-362, GSM: 031/367-913 


