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29. januar 2017 – 5 – 
4. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,1-12) 
Ko je videl množice, je šel na goro in, ko je sédel, so k njemu stopili njegovi učenci. 
In odprl je usta in jih učil: »Blagor ubogim v duhu, zakaj njih je nebeško kraljestvo. 
Blagor krotkim, zakaj ti bodo deželo posedli. Blagor žalostnim, zakaj ti bodo 
potolaženi. Blagor lačnim in žejnim pravice, zakaj ti bodo nasičeni. Blagor 
usmiljenim, zakaj ti bodo usmiljenje dosegli. Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga 
gledali. Blagor miroljubnim, zakaj ti bodo božji otroci. Blagor njim, ki so zaradi 
pravice preganjani, zakaj njih je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo 
zaradi mene zasramovali in preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. 
Veselite se in radujte, zakaj vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč 
preganjali tudi preroke, ki so bili pred vami. 

Nedelja Svetega pisma, 29. januarja 2017: Srečanje za našo škofijo bo v Domu sv. 
Jožefa, ob 15. uri, gost nadškof dr. Marjan Turnšek. Vabljeni člani bibličnih skupin, 
bralci Božje besede in vsi, ki imate radi Božjo besedo! 

Gospodovo darovanje – svečnica, 2. februar 
Po judovski postavi je morala vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti dan po porodu priti 
v tempelj, tam darovati in se tako “očistiti”. Mati je bila po porodu obredno nečista 
sedem dni, če je rodila sina; in štirinajst, če je rodila hčerko. V tem času se ni smela z 
nikomer družiti, zlasti pa ni smela v svetišče. 
V ljudskih običajih in cerkvenem obredju so v uporabi različne sveče, od tiste največje 
velikonočne do manjših na oltarjih, od krstne, obhajilne do mrliške sveče doma, od 
tistih, ki jih prižigamo pred milostnimi podobami do sveč mrtvim v spomin. Vse so 
simbol našim prošnjam. 
Blagoslovitev sveč za cerkveno obredje in sveč vernikov je na svečnico pred mašnim 
opravilom. Verniki prižgo sveče, duhovnik zmoli molitev blagoslova, pokropi sveče z 
blagoslovljeno vodo ter jih pokadi s kadilom. Sveči, blagoslovljeni na svečnico, ljudje 
pripisujejo posebno moč, zato jo imajo doma spravljeno in vedno pri roki, da jo prižgejo 
pri umirajočem. Nekateri prižgejo to svečo tudi ob hudi uri, da bi sveti plamen odgnal 
grozeče oblake, odvrnil strelo in točo, prižgejo jo tudi ob nevarnosti poplave. 
Naslednji dan (3. februarja) pa goduje Blaž, ki ga upodabljamo z dvema svečama. 

Svečnica pa je tudi dan posvečenega življenja – torej poseben praznični dan 
redovnic in redovnikov. Za celjsko škofijo bo ta dan pazničina sveta maša v župnijski 
cerkvi sv. Jožefa ob 15.00 uri. 

Na svečnico ni verouka, veroučenci pridejo v petek k češčenju Najsvetejšega! 

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; 15.00 – 
16.00 Pečovnik; 16.00 - 17.00 Frančiškova družina in ŽPS. 
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, 29. januar 

4. nedelja med letom 
- nedelja Svetega pisma 

Konstancij, škof 

   800  † Mitja Ivanšek 
   930  †† Jožefa in Anton Tratnik 
1800  za župljane in dobrotnike  
1100  Tremerje: †† Angela in Ivan Skale  
                                     ter Ludvik Lešek 

PONEDELJEK, 30. januar 
Hijacinta Mariscotto, tretjered. 

     800   †† Marjan Tiselj 
1800   † Veronika Ravnjak in †† Ravnajk 

TOREK, 31. januar 
Janez Bosco, duhovnik 

     800   po namenu 
 1800  †† Anton in Marko But 

SREDA, 1. februar 
Brigita Irska, opatinja 

   800   po namenu 
1800  †† Žikovšek, Klezin in Kunstek 
1800  † Anton Špurin (8. dan) 

ČETRTEK, 2. februar 
Jezusovo darovanje  

- svečnica 

   800  † Marija Kamšak 
1800  za dobro opravljeno poslanstvo  
          in srečno vrnitev 

PETEK, 3. februar 
Blaž, škof, mučenec 

     800   † Karla Strmole 
1800   † Marija Brežnik 

SOBOTA, 4. februar 
Jožef Leoniški, kapucin 

     800 † Angelca Arnšek 
1800  za Božji blagoslov 

NEDELJA, 5. februar 

5. nedelja med letom 

Konstancij, škof 

   800  † Frančiška Svet 
   930  † Marija Franc 
1800  za župljane in dobrotnike  
1100  Tremerje: † Vojmir Žučko 
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