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3. nedelja med letom 

JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA, 2. februar 

Prvotno ime tega praznika je bilo »Marijino očiščevanje«. Po Mojzesovi postavi 
je morala vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti dan po porodu priti v tempelj 
in prinesti dar za sina prvorojenca. Temu predpisu se je podredila tudi Marija, 
Jezusova mati. Evangelist Luka omenja srečanje s starčkom Simeonom v 
templju. Ta je v videnju spoznal, kdo je Dete, ki ga je pestovala ta mlada žena, 
in vzkliknil: »Zdaj odpuščaš svojega služabnika, o Gospodar, po svoji besedi v 
miru, kajti moje oči so videle rešitev, ki si jo pripravil pred očmi vseh narodov; 
luč v razsvetljenje poganov in v slavo Izraela, svojega ljudstva.« 

Pri vseh mašah bo blagoslov sveč. Na razpolago bodo sveče z logotipom leta 
vere Cena 1 €), izkupiček od prodaje bo za potrebe župnijske Karitas. 

Na praznik Jezusovega darovanja obhajamo redovniki dan posvečenega 
življenja. Za našo novo Celjsko škofijo bo skupno praznovanje v Olimju. Sveto 
mašo ob 15. uri bo vodil celjski škof dr. Stanislav Lipovšek.  

Svečnica je tudi praznik starejših, ki se jih bomo spomnili pri molitveni uri ob 
17.30 in sveti maši ob 18h. Lepo vabljeni 

CELODNEVNO ČEŠČENJE V NAŠI ŽUPNIJI, 3. in 4. februar 

Vsako leto ta dva dneva naša župnija v imenu vse škofije moli in časti 
Najsvetejše. Za nas pa je to lepa priložnost, da skupaj molimo za naše družine, 
našo župnijo, našo škofijo in za številne druge namene. 

Spored za oba dneva: 

 ob  8. uri sveta maša, nato češčenje (v nedeljo ob 9. uri za veroučence) 
 ob 9.30  sveta maša 
10.00 - 11.00 Polule, Tremerje 
11.00 - 12.00 Košnica 
12.00 - 13.00 Breg, Lisce, Maistrova, Anski vrh 
13.00 - 14.00 Zagrad, Pečovnik 
14.00 - 15.00 Prenova v Duhu 
ob 15. uri  sveta maša (v nedeljo po maši srečanje FSR) 
16.00 - 17.00 v ponedeljek Frančiškova družina  
ob 18. uri   sveta maša  

PRVI PETEK IN SOBOTA V MESECU  

V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v mesecu. V četrtek vabljeni k maši in 
molitvi za nove duhovne poklice, v petek k spovedi, češčenju Jezusovega Srca 
in adoraciji po večerni maši ter v soboto k molitvi za svetost duhovnikov.  

SKRB ZA CERKEV IN ŽUPNIJSKIH PROSTOROV 

Bog povrni vsem, ki ste v januarju poskrbeli za urejenost cerkva in župnijskih 
prostorov. V februarju so v župnijski cerkvi na vrsti župljani iz Zagrada, 
Zvodnega, Pečovnika in Osence. 

Prag večnosti je prestopil Janez Karner (Zagrad 61 C). 

Gospod, daj mu večni pokoj! 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 27. januar 
3. nedelja med letom              

- nedelja Svetega pisma 
Angela Merici, ustan. uršulink 

   800   † Matija Ivanšek 
  930   † Toni Slamnik 
1800  †† Jožica in Viktor Jeromel in †† Vester 
1030   Tremerje: † Ciril Hriberšek 

PONEDELJEK, 28. januar 
Tomaž Akvinski, duh., c. uč. 

  800   po namenu darovalca 
1800   po namenu darovalca 

TOREK, 29. januar 
Konstancij, škof 

    800   † Ivan Žalik 
1800  † Janez Karner, 8. dan 

SREDA, 30. januar 
Martina, mučenka 

   800    za člane živega rožnega venca  
1800  v zahvalo za tečaj Alfa 

ČETRTEK, 31. januar 
Janez Bosko, ustan. salezijancev 

   800    †† Anton (obl.) in Marko But 
1800  † Terezija Kolar 

PETEK, 1. februar 
Brigita Irska, opatinja 

   800    v zahvalo 
1800  † Jože Kopinšek 

SOBOTA, 2. februar 
Jezusovo darovanje - 

svečnica 

  800   za Marijo Vrenko 
  930   † Jožefa Vrečer 
1800 † Rozalija Hajnšek 

NEDELJA, 3. februar 

4. nedelja med letom              
- celodnevno češčenje 

Blaž, mučenec 

   800   † Mihael Kolar 
  930   †† iz druž. Platovnjak ter †† Ana in Milan 
1500  za župljane in dobrotnike 
1800  † Janko Babič 
1030   Trem.: †† Ferdo Vrečar in starši Strnad 
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