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6. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,17-37)  
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:  
»Ne mislite, da sem prišel razvezovat postavo ali preroke; ne 
razvezovat, marveč dopolnit sem jih prišel. Kajti resnično, 
povem vam: Dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo prešla 
ne ena črka ali ena pičica postave, dokler se vse ne zgodi. Kdor 
bo torej kršil katero teh najmanjših zapovedi in bo ljudi tako 
učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo 
spolnjeval in učil, bo v nebeškem kraljestvu velik. Kajti povem vam: Ako vaša 
pravičnost ne bo obilnejša ko pismoukov in farizejev, ne pridete v nebeško 
kraljestvo. Slišali ste, da je bilo rečeno starim: ‚Ne ubijaj; kdor pa koga ubije, pride 
pred sodbo.‘ Jaz pa vam pravim: Vsak, kdor se na svojega brata jezi, zasluži, da pride 
pred sodbo; in kdor reče svojemu bratu ‚tepec‘, zasluži, da pride pred veliki zbor; 
kdor pa reče ‚norec‘, zasluži, da pride v peklenski ogenj. Če torej prineseš svoj dar k 
oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj zoper tebe, pústi svoj dar tam pred 
oltarjem in pojdi, da se poprej s svojim bratom spraviš, in potem pridi in daruj svoj 
dar. S svojim nasprotnikom se hitro spravi, dokler si z njim še na poti; da te 
nasprotnik ne izroči sodniku in sodnik biriču, ki bi te v ječo vrgel. Resnično, povem 
ti: Ne prideš od tam, dokler ne poplačaš zadnjega novčiča. Slišali ste, da je bilo 
rečeno starim: ‚Ne prešuštvuj!‘ Jaz pa vam pravim: Vsak, kdor gleda žensko, da jo 
poželi, je v svojem srcu z njo že prešuštvoval.  Ako te tvoje desno oko pohujšuje, ga 
izderi in vrzi od sebe; zakaj bolje je zate, da je izgubljen eden tvojih udov, kakor da 
bi bilo célo telo vrženo v pekel. In ako te tvoja desna roka pohujšuje, jo odsekaj in 
vrzi od sebe; zakaj bolje je zate, da je eden tvojih udov izgubljen, kakor da bi célo 
telo prišlo v pekel. Rečeno je bilo: ‚Kdor se od svoje žene loči, naj ji dá ločitveni list.‘ 
Jaz pa vam pravim: Vsak, kdor se od svoje žene loči – razen če se zaradi nečistovanja 
– je kriv, da ona prešuštvuje; in kdor se z ločeno oženi, prešuštvuje. Dalje ste slišali, 
da je bilo rečeno starim: ‚Ne prisegaj po krivem: spolni pa, kar si Gospodu prisegel.‘ 
Jaz pa vam pravim: Sploh ne prisegajte: ne pri nebu, ker je božji prestol; ne pri 
zemlji, ker je podnožje njegovih nog; ne pri Jeruzalemu, ker je mesto velikega kralja. 
Tudi ne prisegaj pri svoji glavi, ker ne moreš ne enega lasú napraviti belega ali 
črnega. Vaš govor pa bodi: Dà, dà; ne, ne; kar je več kot to, je od hudega.« 

Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 13. februarja ob 19. 
uri. Vsi člani, lepo vabljeni! 

Pevski zbor otrok in mladih v naši župniji - Že nekaj let je v župniji prisotna želja, 
da bi zaživel tudi otroški, mladinski pevski zbor – sveta Cecilija je vendar tudi 
zavetnica pevcev. Kljub večkratnim poskusom z doseženim še nismo povsem 
zadovoljni. Zavedamo se, da je med številnimi obveznostmi težko najti čas za še en 
prevoz otroka, zato imamo nov predlog. Ker večina otrok (družin) obiskuje 
nedeljsko mašo ob 9.30, vabimo vse na pevske vaje pred mašo - vsako nedeljo ob 
9.10. Dobrodošli tudi starši – saj veste, ni ga čez dober zgled!   

Molitvena zveza za duhovne poklice celjske škofije in dekanija Celje vabita na 
redni mesečni molitveni shod, ki bo v nedeljo 19. 2. 2017 v cerkvi Marijinega 
vnebovzetja v Celju: ob 15 uri molitvena ura pred Najsvetejšim in ob 16 uri sveta 
maša po namenu MZDP. Lepo vabljeni vsi, ki molite za nove duhovne poklice! 

Reci: DA! - Duhovne vaje 3. – 5. 3. 2017 v Vipavskem Križu - Si dijak, študent ali 
mladenič/mladenka v 3. desetletju svojega življenja? Si želiš poglobljene priprave 
na velikonočne praznike v sproščenem vzdušju? Če si na vprašanji odgovoril/ -a z 
DA, se prijavi na: karin.crnigoj@gmail.com. Prijave sprejemajo do 22. 2. 2017. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 13. februar 
Jordan, redovnik. 

     800   † Štefka Plaznik 
1800   za blagoslov in zdravje 

TOREK, 14. februar 
Valentin, duh., muč. 

     800  † Jože Marodi 
 1800  po namenu 

SREDA, 15. februar 
Klavdij, redovnik 

   800   v čast srcu Marijinemu 
1800  † Gusti Kavčič 

ČETRTEK, 16. februar 
Julijana Koprska, mučenka 

   800  † Frančiška Svet 
1800  za nerojene otroke 

PETEK, 17. februar 
Silvin, škof 

     800   †† Anton, Antonija in Tone Vodopivec 
1800   † Veronika Zakelšek 

SOBOTA, 18. februar 
Frančišek Regis Klaret, muč. 

     800 † Franc Smole (obl.) 
1800  † Frančiška Plajnšek  

NEDELJA, 19. februar 

7. nedelja med letom 

Konrad iz Piacenze, spokornik 

   800  †† Anči Kamšak in Janko Štrukelj 
   930  †† starši Camloh, Toni in starši Kobilšek 
1800  za župljane in dobrotnike  
1100  Tremerje: †† Franc, Frančiška in Matilda 
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