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5. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,13-16) 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Vi ste sol zemlje; če pa se sol spridi, s 
čim se bo solila? Za nič drugega ni več, kakor da se proč vrže in jo ljudje pohodijo. 
Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo 
in ne postavljajo pod mernik, marveč na svetilnik in sveti vsem, ki so v hiši. Tako 
naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega 
Očeta, ki je v nebesih.« 

Lurška Mati božja, svetovni dan bolnikov 
11. februarja bomo po vsej Cerkvi praznovali 25. dan bolnikov. Tema letošnjega 

praznovanja bo Čudenje nad božjimi deli: 'Velike reči mi je storil Mogočni …« (Lk 1,49). 

Ta praznik, ki ga je 11. februarja 1993 ustanovil sveti Janez Pavel II., je priložnost za 

razmislek predvsem o potrebah bolnikov in vseh trpečih. Praznik je tudi priložnost za 

tiste, ki iz dneva v dan pomagajo bolnikom, za svojce, zdravstvene delavce in 

prostovoljce, da se zahvalijo za božji klic k spremljanju naših 

bolnih bratov in sester. Ob tem praznovanju ima Cerkev tudi 

priložnost za duhovno prenovo, po kateri lahko še rodovitneje 

opravlja temeljno poslanstvo, ki je v služenju revnim, bolnim, 

trpečim, izključenim in potisnjenim v ozadje. Nov in 

pomemben delež k temu praznovanju bodo prispevali trenutki 

molitve, evharistična bogoslužja, maziljenje bolnikov, 

solidarnost z bolniki ter delavnice o bioetiki in teologiji, ki se 

bodo v tistih dneh odvijali v Lurdu. 

V duhu sem v skalni votlini Massabiele, pred kipom 

Brezmadežne, v kateri je velike reči storil Mogočni (prim. Lk 

1,49) za odrešitev človeštva. Izrazil bi rad, kako zelo se čutim 

povezanega z vami, našimi trpečimi brati in sestrami in vašimi 

družinami in se zahvalil vsem tistim, ki v različnih vlogah po vseh zdravstvenih 

ustanovah po svetu strokovno, odgovorno in predano skrbijo za vašo nego, zdravljenje 

in vsakodnevno blagostanje. Spodbuditi želim vse vas, bolne, trpeče, zdravnike, 

medicinske sestre, svojce in prostovoljce, da bi v Mariji, Zdravju bolnikov, videli 

nezmotljivo znamenje božje ljubezni do vsakega človeškega bitja in zgled izročanja 

njegovi volji, da bi tudi v času bolezni znali v veri, ki se hrani z Božjo Besedo in 

zakramenti, vedno najti moč, ki je potrebna za ljubezen do Boga ter bratov in sester ... 

Dragi bratje in sestre – bolniki, zdravstveni delavci in prostovoljci – prosim vas, da se 

mi pridružite v molitvi k Mariji. Naj njeno materinsko posredništvo dviguje in spremlja 

našo vero, da nam bo njen sin Jezus Kristus naklanjal upanje na poti ozdravitve in 

zdravja, čut za bratstvo in odgovornost, zavezanost k celostnemu razvoju človeštva in 

radostno hvaležnost ob čudenju nad božjo zvestobo in njegovim usmiljenjem. 

Mati Marija, 

v Kristusu vsakogar od nas sprejemaš kot sina ali hčer. 

Pomagaj nam, da bomo v srcih ohranjali zaupljivo pričakovanje, 

bodi naša opora v tegobah in trpljenju 

in vodi nas h Kristusu, svojemu Sinu in našemu bratu. 

Pomagaj nam, da bomo svoja življenja izročali Očetu, ki je storil velike reči. 

papež Frančišek 

Po večerni maši bo procesija s svečkami. 

Srečanje gospodarskega sveta bo v ponedeljek, 6. februarja ob 19. uri. Vsi člani, 
lepo vabljeni. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 5. februar 

5. nedelja med letom 

Konstancij, škof 

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

PONEDELJEK, 6. februar 
Pavel Miki, Peter Krstnik, muč. 

     800   na čast usmiljenemu Očetu  
           za srečno zadnjo uro 
1800   v zahvalo 

TOREK, 7. februar 
Koleta (Nika), redovnica 

     800   po namenu 
 1800  † Ivana Rajtmajer (8. dan) 

SREDA, 8. februar 
Hieronim Emiliani – d.p. 

   800   †† Berta in Alojz Zeme 
1800  po namenu 

ČETRTEK, 9. februar 
Apolonija, devica, m. 

   800  po namenu 
1800  † Marija Franc 

PETEK, 10. februar 
Sholastika, devica, r. 

     800   † Jože Knez iz Laškega (obl.) 
1800   po namenu 

SOBOTA, 11. februar 
Lurška Mati Božja 

     800 †† iz družine Rajh in sorodniki  
1800  po namenu 

NEDELJA, 12. februar 

6. nedelja med letom 

Evalija, mučenka 

   800  †† starši Kiker 
   930  † Greta Zaveršek 
1800  za župljane in dobrotnike  
1100  Tremerje: †† Bevc in Belej 
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