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3. nedelja med letom 
 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 4,12-23) 
Ko pa je slišal, da so Janeza vrgli v ječo, se je umaknil v Galilejo. In zapustil je 
Nazaret in prišel v Kafarnaum, ki je ob morju, v Zabulonovi in Neftalijevi 
pokrajini, in se je tam nastanil. Tako se je spolnilo, kar je bilo povedano po 
preroku Izaiju, ki pravi: ‚Zemlja Zabulonova in zemlja Neftalijeva, ob potu k 
morju, onkraj Jordana, poganska Galileja, ljudstvo, ki je sedelo v temi, je 
zagledalo veliko luč; in njim, ki so sedeli v deželi smrtne sence, je luč 
zasvetila.‘ Od tedaj je začel Jezus oznanjati in opominjati: »Spreobrnite se, zakaj 
nebeško kraljestvo se je približalo.« Ko pa je hodil ob Galilejskem morju, je 
zagledal dva brata: Simona, z imenom Peter, in njegovega brata Andreja, ko sta 
mrežo metala v morje; bila sta namreč ribiča. Reče jima: »Hodíta za menoj in 
napravil vaju bom za ribiča ljudi.« In takoj sta mreže popustila in šla za njim. In 
ko je od tam šel dalje, je videl druga dva brata: Jakoba, Zebedejevega sina, in 
njegovega brata Janeza, ko sta z očetom Zebedejem v čolnu popravljala mreže, 
in ju je poklical. In ta dva sta čoln in očeta takoj zapustila in šla za njim. In Jezus 
je hodil po vsej Galileji, učil po njih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva; 
in ozdravljal je vsakršno bolezen in vsakršno slabost med ljudstvom. 

Iz Apostolske spodbude papeža Frančiška ob nedelji Božje besede 

»Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma« (Lk 24,45). To je eno zadnjih 
dejanj, ki jih je storil vstali Gospod pred svojim vnebohodom. Prikazal se je 
zbranim apostolom, z njimi razlomil kruh in jim odprl um za razumevanje 
Svetega pisma. Prestrašenim in razočaranim možem je razodel pomen 
velikonočne skrivnosti: po večnem Očetovem načrtu je Jezus moral trpeti in 
vstati od mrtvih, da je podaril spreobrnjenje in odpuščanje grehov. Obljubil jim 
je Svetega Duha, ki jim bo dal moč, da bodo priče skrivnosti odrešenja. 
Odnos med Vstalim, skupnostjo verujočih in Svetim pismom je življenjsko 
potreben za našo istovetnost. Brez Gospoda, ki nas vanj uvaja, je nemogoče 
doumeti Sveto pismo, prav tako pa brez Svetega pisma tudi poslanstvo Jezusa in 
njegove Cerkve v tem svetu ostane nedoumljivo. Sveti Hieronim je upravičeno 
zapisal: »Nepoznavanje Svetega pisma je nepoznavanje Kristusa« … 
Naj v življenju Božjega ljudstva nikdar ne usahne odločilni odnos z živo Besedo 
– tako kot se Gospod nikdar ne preneha obračati na svojo Nevesto, da bi rasla v 
ljubezni in pričevanju vere.  

V naši župniji bomo imeli mini svetopisemski maraton. Od 26. januarja do 1. 
februarja, od 16. do 18. ure bomo v cerkvi prebirali Božjo besedo. Lepo vabljeni! 

Skrb za cerkev in župnijskih prostorov - Bog povrni 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. 
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NEDELJA, 26. januar 
3. nedelja med letom 

- nedelja Svetega pisma 
Timotej in Tit, škofa 

  800   †† Jože in Frančiška Ocvirk 
  930   †† Anton (obl.) in Albina Šporin 
1800   † Ivan Dolenc (8. dan) 
1100   Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 27. januar 
Angela Merici, devica 

    800   †† Jožica in Vester Jeromel 
1800   †† Alojz in Ljudmila Palir 

TOREK, 28. januar 
Tomaž Akvinski, duh., c. uč. 

  800   v čast sv. Antonu v zahvalo 
1800  †† iz družine Pelko, Krumpak in Verk 

SREDA, 29. januar 
Konstancij, škof 

  800   †† Veronika in vsi Ravnjak  
1800  † Doda Curanovoć (gr. 24) 

ČETRTEK, 30. januar 
Hijacint Mariscotti, tretjerednica 

  800   †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi 
1800   † Doda Curanovoć (gr. 25) 

PETEK, 31. januar 
Janez Bosko, duhovnik 

  800  †† Jure in Tadeja Bitenc 
1800  †† Drago in Fanika Svet 

SOBOTA, 1. februar 
Brigita Irska, opatinja 

    800   po namenu 
1800   † Doda Curanovoć (gr. 27) 

NEDELJA, 2. februar 

Jezusovo darovanje - svečnica 

Simon in Ana, preroka 

  800   † Marija Vrenko 
  800   † Jožefa Gračner (obl.) 
  930   † Marija Franc 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: †† Angela in Ivan Skale  
                                    ter Ludvik Lešek 
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