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4. nedelja med letom 

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

Celodnevno češčenje Svetega Rešnjega telesa je velik trenutek za vsakega 
izmed nas in za župnijo. Mogoče se tega premalo zavedamo. Med nami je 
navzoč Bog - Jezus, ki nas sprejema takšne kot smo. Ne prihaja k nam, ker smo 
zaslužili nagrado, ker hoče poplačati našo dobroto, ampak želi, da se izvlečemo 
iz naše majhnosti, naše grešnosti, iz naše ujetosti v samega sebe. Jezus nas 
preprosto čaka, ker ve, kaj potrebujemo. Ve, da potrebujemo notranjega miru. 
Ve, kako težko je danes živeti. Ve, kako malo kruha ljubezni si delimo med 
seboj. Pozna naše srce in ve za njegovo hrepenenje. In Jezus nam zagotavlja 
svojo pomoč, svojo ljubezen, še preden smo se odločili, da postanemo boljši. 
Jezus danes naroča tudi nam, naj hrano Rešnjega telesa iščemo pred vsako 
drugo hrano, da bo lahko naše življenje polno ljubezni, topline, upanja, 
darovanja. In pred vsako našo odločitvijo mora biti najprej naša povezanost z 
Jezusom in vprašanje: Jezus, kaj bi ti storil na mojem mestu, kaj bi ti storil, če bi 
vzgajal otroka; kaj bi ti storil, če bi živel s človekom, ki te ne razume? Kako bi 
se ti približal k človeku in mu pomagal?  
Evharistija pomeni tudi, naj dam samega sebe v hrano. Naj se razdajam 
tistemu, ki me pričakuje, ki me potrebuje, da mu bom v življenju stal ob strani. 
Jezus nas vabi, da lajšamo stiske ljudi. Naroča nam, naj ga posnemamo, naj 
hodimo v njegovo šolo.  
Za nas je to lepa priložnost, da skupaj molimo za naše družine, našo župnijo, 
našo škofijo in za številne druge namene. 

V nedeljo bodo dopoldanske  maše in češčenje cerkvi, popoldne in v 
ponedeljek pa v kapeli. 

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  
17.30  v ponedeljek pete litanije, sklep češčenja 
ob 18. uri   sveta maša (g. Ciril Slapšak) 

NABIRKA PRIHODNJE NEDELJE 

bo solidarnostna, za potrebe škofije in jo na škofiji toplo priporočajo. 

Prag večnosti je prestopil Friderik Hajdinjak (Tržaška 3). 

Gospod, daj mu večni pokoj! 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 4. februar 
- celodnevno češčenje 
Jožef Leoniški, kapucin, 

misijonar 

   800   † Rafael Ivančič 
  930   † Ivan Žalik 
1500  po namenu 
1800  † Jožefa Vrečer 

TOREK, 5. februar 
Agata, mučenka 

  800   za žive in †† molivke rožnega venca 
1800   † Friderik Hajdinjak 

SREDA, 6. februar 
Pavel Miki in drugi jap. muč. 

   800    Ivan Žalik  
1800  na čast Sv. Duhu 

ČETRTEK, 7. januar 
Rihard, kralj 

   800    v dober namen 
1800  † Marija Iršič, 8. dan 

PETEK, 8. februar 
Hieronim Emilijani, red. - d.p. 

   800    †† Berta in Alojz Zeme 
1800  †† starši Pristovšek in Šokatnik 

SOBOTA, 9. februar 
Apolonija, devica, muč. 

  800   po namenu 
1800 †† starši Majerič in konradi 

NEDELJA, 10. februar 

5. nedelja med letom               

Sholastika, devica, redfovnica 

   800   za župljane in dobrotnike 
  930   † Bogomir Čater 
1800  † Ana Paj 
1030   Trem.: † Anton Bevc in †† Bevc in Belaj 
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