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Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,21-28) 

V Kafarnáumu je Jezus v soboto šel v shodnico in učil. Strmeli so nad njegovim 
naukom, kajti učil jih je kakor tisti, ki ima oblast, in ne kakor pismouki. V njihovi 
shodnici pa je bil prav tedaj človek z nečistim duhom in je zavpil: »Kaj imamo s teboj, 
Jezus Nazaréčan? Si nas prišel pokončat? Vem, kdo si: Sveti, od Boga.« Jezus pa mu 
je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!« Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim 
glasom in šel iz njega. Vsi so se tako začudili, da so razpravljali med seboj: »Kaj je 
to? Nov nauk z oblastjo! Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni.« In glas 
o njem se je takoj razširil po vsej okolici v Galileji. 

Svečnica -  V petek, 2. februarja, obhajamo praznik Gospodovega darovanja ali 
svečnico. 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.« 
Ta dan pri mašah blagoslavljamo sveče, kajti luč je prispodoba Mesija, Odrešenika, 
ki razsvetljuje in odrešuje človeštvo. 

Svečnica je tudi dan posvečenega življenja – torej poseben praznični dan redovnic 
in redovnikov. Za celjsko škofijo bo ta dan pazničina sveta maša v župniji bl. A. M. 
Slomška pri salezijancih ob 10. uri. 

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: samo v nedeljo 9.00 – 9.30 veroučenci; 10.00 - 11.00 Polule; 
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. 
(Tremerje v nedeljo 10.00 – 11.00). 

Prvi petek in sobota v mesecu - V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v mesecu. 
V četrtek vabljeni k maši in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17h), v petek k 
češčenju Jezusovega Srca in adoraciji po večerni maši. 

Vabilo za tiste, ki se vam je zgodila ločitev zakona: V torek 6. februarja 2018 ob 
19. uri bo v našem samostanu predavanje p. Vilija Lovšeta z naslovom: Ločen(a), kaj 
pa zdaj. Predavanje želi biti tudi informacija o morebitnem rednem srečevanju 
ločenih. Dobrodošli. 

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, 28. januar 

4. nedelja med letom, 
nedelja Svetega pisma 

Tomaž Akvinski, c. uč. 

  800  †† Jože in Frančiška Ocvirk 
  800  za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   † Božidar Safran (30. dan) 
1800  † Kristina Godina (gr. 18) 
1100   Tremerje: †† iz družine Skale in Lešek 

PONEDELJEK, 29. januar 

Konstantin, škof 

   800  †† Veronika in Mira ter iz druž. Ravnjak 
   800  †† Janko Štrukelj  
           ter Ocvirkovi in Kamšakovi 
1800  † Kristina Godina (gr. 19) 

TOREK, 30. januar 
Hijacinta Mariscotti, tretjered. 

   800  †† Anton in Marko But 
    800  † Kristina Godina (gr. 20) 
1800  †† Marjan Tiselj in teta Milica 

SREDA, 31. januar 
Janez Bosko, ust. sakezijancev 

   800  † Roly Poček 
    800  † Kristina Godina (gr. 21) 
1800  v zahvalo in priprošnjo 

ČETRTEK, 1. februar 
Brigita Irska, opatinja 

   800  † Kristina Godina (gr. 22) 
1800  †† Žikovšek in Kunstek 

PETEK, 2. februar 
Jezusovo darovanje - svečnica 

  800   † Kristina Godina (gr. 23) 
1800  za zdravje 

SOBOTA, 3. februar 
Blaž, škof 

- celodnevno češčenje 

  800  priprošnja Bogu in Materi Božji za srečo 
         in zdravje v družini 
   800  † Kristina Godina (gr. 24) 

1800  †† Zvonko in Angela Špiljak 

NEDELJA, 4. februar 

5. nedelja med letom 
- celodnevno češčenje 

Jožef Leoniški, kapucin, mis. 

  800  †† starši Podbreznik 
  800  za žive in †† župljane in dobrotnike  
  930   † Anton in Albina Šporin 
1800  † Kristina Godina (gr. 25) 
1100   Tremerje: p. Robert Podgoršek 

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


