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4. nedelja med letom 

 

Tisti čas je Jezus začel govoriti v shodnici: »Danes se je to 
pismo izpolnilo, kakor ste slišali.« Vsi so mu pritrjevali in so se 
čudili besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih ust – pa so 
govorili: »Ali ni to Jožefov sin?« Rekel jim je: »Kajpada mi 
boste povedali ta pregovor: ‚Zdravnik, ozdravi sam sebe!‘ Kar 
smo slišali, da si storil v Kafarnaumu, stôri tudi tukaj v svojem 
kraju!« Rekel pa je: »Resnično, povem vam: Nobenega 
preroka v njegovem kraju ne sprejmejo. V resnici pa vam povem: Mnogo vdov je 
bilo v Izraelu v Elijevih dnevih, ko se je nebo zaprlo za tri leta in šest mesecev in 
je nastala velika lakota po vsej deželi: pa k nobeni izmed njih ni bil Elija poslan 
razen k vdovi v Sarepto na Sidonskem. In mnogo gobavih je bilo v Izraelu ob času 
preroka Elizeja, pa nobeden izmed njih ni bil očiščen razen Naamana, ki je bil 
Sirec.« Ko so to slišali, so se vsi v shodnici razsrdili. Vstali so, ga vrgli iz mesta in 
odvedli na rob hriba, na katerem je bilo njihovo mesto sezidano, da bi ga pahnili 
v prepad. Toda on je šel po sredi med njimi – in je odhajal. 

Lukov evangelij 4,21-30 

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.« 

Svečnica pa je tudi dan posvečenega življenja – torej poseben praznični dan 
redovnic in redovnikov. Za celjsko škofijo bo praznovanje v naši cerkvi sv. Cecilije: 
ob 9.30 molitvena ura pred Najsvetejšim in ob 10. uri sveta maša, ki jo bo daroval 
celjski škof, dr. Stanislav Lipovšek, v zahvalo za dar posvečenega življenja in za 
zaključek Leta posvečenega življenja. Lepo vabljeni, da se nam pridružite pri tem 
praznovanju.  

Ta dan ni verouka. 

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: 
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, 15.00 – 16.00 Prenova v 
Duhu, 16.00 - 17.00 Frančiškova družina. 
V času verouka se bodo pridružili tudi veroučenci. 

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

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 31. januar 

4. nedelja med letom 
- nedelja Svetega pisma 

Janez Bosko, utsn. salezijancev 

     800  na čast Mariji pomočnici v zahvalo 
   930  za župljane in dobrotnike 
1800  v zahvalo 

1100   Tremerje: †† Angela in Ivan Skale 
                               ter Ludvik Lešek 

PONEDELJEK, 1. februar 
Brigita Irska, opatinja 

     800  †† iz družine Krznar in Lebič 
1800   †† Anton in Marko But 

TOREK, 2. februar 
Jezusovo darovanje 

- svečnica 

     800   za zdravje in za družinsko deblo 
1000   v zahvalo 
1800   po namenu 

SREDA, 3. februar 
Blaž, škof, mučenec 

     800  † Antonija Lenhart 
   930  † 
1800  † Marija Verbič (gr. 1) 

ČETRTEK, 4. februar 
Jožef Leoniški, kapucin, mis. 

     800  †† Možič in Tomc 
   930   
1800  † Marija Verbič (gr. 2) 

PETEK, 5. februar 
Agata, devica, mučenka 

     800  †  
1800   † Marija Verbič (gr. 3) 

SOBOTA, februar 
Pavel Miki, duh., muč. 

     800   †† Jože in vsi iz družine Ojstršek 
1800    † Marija Verbič (gr. 4) 

NEDELJA, 7. februar 
5. nedelja med letom 

Rihard, kralj 
Rozalija, redovnica 

     800  †† Betka in Alojz Zeme 
   930   † Marija Verbič (gr. 5) 
1800  za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: †† Bezgovšek in Hriberšek 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 


