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Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,29-39) 
Tisti čas je Jezus prišel iz shodnice in se z Jakobom in Janezom takoj napótil v 
Simonovo in Andrejevo hišo. Simonova tašča je ležala, ker je bila vročična, in brž 
so mu povedali o njej. Pristópil je, jo prijel za roko in jo vzdignil. Vročica jo je 
pustila in ona jim je stregla. Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k 
njemu vse bolnike in obsedene. Vse mesto se je zbralo pred vrati. In ozdrávil je 
veliko bolnikov z različnimi boleznimi in izgnal veliko hudih duhov, ki pa jim ni 
dovôlil govoriti, ker so ga poznali. 
Navsezgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, se odpravil ven na samoten kraj 
in tam molil. Simon in njegovi tovariši so mu sledili. Ko so ga našli, so mu rekli: 
»Vsi te iščejo.« Rekel jim je: »Pojdimo drugam, v bližnja naselja, da bom tudi tam 
oznanjal, kajti za to sem prišel.« In prihajal je v njihove shodnice, oznanjal po 
vsej Galileji in izganjal hude duhove. 

Celodnevno češčenje Svetega Rešnjega Telesa je velik trenutek za vsakega izmed 
nas in za župnijo. Mogoče se tega premalo zavedamo. Med nami je navzoč Bog - 
Jezus, ki nas sprejema takšne, kakršni smo. Ne prihaja k nam, ker bi mi zaslužili 
nagrado, ker bi hotel poplačati našo dobroto, ampak želi, da se izvlečemo iz naše 
majhnosti, naše grešnosti, iz naše ujetosti v samega sebe. Jezus nas preprosto čaka, 
ker ve, kaj potrebujemo. Ve, da potrebujemo notranjega miru. Ve, kako težko je 
danes živeti. Ve, kako malo kruha in ljubezni si delimo med seboj. Pozna naše srce 
in ve za njegovo hrepenenje. In Jezus nam zagotavlja svojo pomoč, svojo ljubezen, 
še preden smo se odločili, da postanemo boljši. 

Gospod Jezus Kristus, danes te prosim, naj tvoja navzočnost popolnoma prepoji moje 
bitje in tvoja podoba naj se vžge v mojo notranjost, da bom mogel misliti, kakor si 
mislil ti, delovati, kakor si deloval ti, govoriti, kakor si govoril ti, ljubiti, kakor si ljubil 
ti. Daj, da bom čuteč za druge, da bom žrtvoval sebe in bom hkrati za druge 
opogumljenje in upanje. Le tako bom lahko vedno bolj kruh, evharistija za druge. 

Na Škofijski gimnaziji AMS in v Dijaškem domu AMS v Zavodu AMS v Mariboru, 
bosta prihodnji petek in soboto potekala informativna dneva. Osnovnošolci, ki se 
odločate o nadaljevanju svojega šolanja in si izbirate srednjo šolo, ste lepo vabljeni, 
da si ogledate življenje in delovanje katoliške gimnazije in dijaškega doma. V 
dijaškem domu sprejemajo tudi dijake, ki boste obiskovali katerokoli srednjo šolo v 
Mariboru. 

Sv. Jožefina Baghita, 8. februar - V Sudanu so kar na njenem domu ugrabili 
devetletno Jožefino Bakhito in jo prisilili v osemdnevno hojo, da bi jo na koncu 
prodali za sužnjo. »Bakhita« (kar po arabsko pomeni: srečnica) je zamenjala pet 
gospodarjev, ki so z njo zelo kruto ravnali. Njega gospodarica je »tetovirala« Bakhito 
tako, da ji je ves čas rezala koščke kože in v nastale rane drgnila sol. Končno je prišla 
v roke neke prijazne italijanske družine, ki jo je izročila redovnicam hčeram 
krščanske ljubezni. Med njimi je sprejela vero in sama vstopila v red. Služila je 
ponižno in svoja zadnja leta preživela na invalidskem vozičku. »Vse moje življenje 
je bilo Božji dar in ljudje njegova orodja; hvala jim, po njihovi zaslugi sem prejela 
dar vere,« je pričevala. Bakhita je umrla leta 1947 in je bila razglašena za svetnico 
leta 2000. Papež Frančišek je 8. februar razglasil za Mednarodni dan molitve in 
ozaveščanja proti trgovini z ljudmi. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 5. februar 
Agata, devica, mučenka 

   800  †† iz družine Vampelj 
   800  † Kristina Godina (gr. 26) 
1800  za zdravje 

TOREK, 6. februar 
Pavel Miki, mučenec 

   800 † br. Robert Podgoršek 
  800  po namenu 
1800  † Kristina Godina (gr. 27) 

SREDA, 7. februar 
Nivard, redovnik 

   800  †† iz družine Majerič - Conradi in p. Angel 
   800  † Kristina Godina (gr. 28) 
1800   za duše v vicah 

ČETRTEK, 8. februar 
Hieronim Emiliani, red.,  
Prešernov dan – d. p. 

   800  †† Berta in Alojz Zeme 
   800  † Kristina Godina (gr. 29) 
1800  † Franc Tratnik 

PETEK, 9. februar 
Apolonija, devica 

  800   † Jože Knez (iz Laškega), (obl.) 
1800  † Kristina Godina (gr. 30) 

SOBOTA, 10. februar 
Sholastika, devica 

  800  ††  iz družine Vrtačič 
1800  † Bernard Čater (30. dan) 

NEDELJA, 11. februar 
6. nedelja med letom 
Lurška Mati Božja, 

svetovni dan bolnikov 

  800  † Mitja Ivanšek 
  930   † Marija Franc 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: † Hinko Zupanc 
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