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3. nedelja med letom 

 

NEDELJA SVETGA PISMA 

Nedelja svetega pisma je vedno blizu 
spomina spreobrnjenja apostola Pavla in 
sklepa molitvenega tedna za edinost 
kristjanov. In vse se lepo dopolnjuje. Apostol 
Pavel je rasel ob Svetem pismu in ga s svojimi 
pismi soustvarjal. In - ker imamo vsi kristjani 
isto Sveto pismo, tudi ista Pavlova pisma, nas 
to že povezuje med seboj, je prispevek k 
ekumenizmu, k delu za edinost kristjanov. 
Tudi novi slovenski prevod Svetega pisma je ekumenski, isti za vse krščanske 
Cerkve. Zato se Bogu zahvaljujemo za Sveto pismo. Nedeljo Svetega pisma so 
razglasili naši škofje na pobudo biblicistov in jo obhajamo vsako leto na zadnjo 
nedeljo v januarju.  

Je praznik vseh tistih, ki bogato ponujajo Božjo besedo: z razlago pri maši, na 
misijonih po župnijah in na duhovnih vajah v verskem tisku in verskih oddajah. 

Nedelja Svetega pisma naj bo zahvala 
za Gospodov dar, da nam "razlaga 
pismo", prav kakor je praznik Svetega 
Rešnjega telesa zahvala za dar, da 
nam "lomi kruh", Misel iz nove 
evharistične molitve pri mašah za 
različne potrebe nas postavi pred 
Emavs, pred učenca, ki sta prepoznala 
Jezusa - po lomljenju kruha pred 
učenca, ki sta se vprašala tudi v našem 
imenu: Ali ni najino srce gorelo v 

nama, ko nama je po poti govoril in odpiral Pisma? Naj tudi nedelja Svetega pisma 
pomaga: da ne bi ostajali brezbrižni, da bi tudi naše srce zagorelo, da bi 
prepoznavali Jezusa in globoko zajeli iz odprtih zakladov Svetega pisma! 

Bogomir Trošt 

SREČANJE ZA STARŠE VEROUČENCEV 7. IN 8. RAZREDA bo v torek, 
28. januarja 2014 ob 19. uri v samostanski dvorani. Starši, lepo vabljeni. 

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 Juri Magrič (Cesta v Laško 24). 
Gospod, daj mu večni pokoj! 

KOLEDAR  IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 26. januar 

3. nedelja med letom 

- nedelja Svetega pisma 

     800  † Jurij Magrič (8. dan) 
   930   † Teja Lešnik 
1800   † Stane Okršlar 
1030   Tremerje:   †† Jakob in Srečko Bezgovšek 

PONEDELJEK, 27. januar 
Angela Merici, ustan. uršulink 

   800    †† Jožica, Viktor in Drago Jeromel 
    800   za zdravje  
1800   †† starši Helga in Viljem Glančnik  
                in po namenu 

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

  800   †† Jelena in Stjepan Purić 
1800  † Nada Lipovšek (5. obl.) 

SREDA, 29. januar 
Konstancij, škof 

   800   †† Veronika in Mira Ravnjak, †† Ravnjak             
                 in Jože Kac 
  800   †† Jelena in Stjepan Purić 
1800  † Angela Cvetnič 

ČETRTEK, 30. januar 
Martina, mučenka 

    800  ni namena  
1800  †† Jelena in Stjepan Purić 

PETEK, 31. januar 
Janez Bosko, ust. salezijancev 

   800   †† Anton in Marko But 
 800    †† Jelena in Stjepan Purić 
1800 †† p. Angel ter sorodniki Kralj in Mlinar 

SOBOTA, 1. februar 
Brigita Irska, opatinja 

  800    ni namena  
1800   †† Jelena in Stjepan Purić 

NEDELJA, 2. februar 

Jezusovo darovanje - 
svečnica 

Simeon in Ana, preroka 

     800  † Jožef Ozmec 
   930   na čast Mariji pomočnici v zahvalo 
1800   †† Jelena in Stjepan Purić 
1030   Tremerje:   †† Ivan in Angela Skale  
                                     ter Ludvik Lešek 
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