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16. februar 2020 – 6 –
6. nedelja med letom
Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,17-37)
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ne mislite, da
sem prišel razvezat postavo ali preroke; ne razvezat,
temveč dopolnit sem jih prišel. Resnično, povem vam:
Dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo prešla niti ena
črka ali ena črtica postave, preden se vse ne zgodí. Kdor
bo torej kŕšil eno od teh, pa čeprav najmanjših zapovedi in bo tako ljudi učil, bo
najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo izpolnjeval in učil, bo velik v
nebeškem kraljestvu. Kajti povem vam: Če vaša pravičnost ne bo večja kakor
pravičnost pismoukov in farizejev, ne pridete v nebeško kraljestvo.
Slišali ste, da je bilo starim rečeno: ›Ne ubijaj! Kdor pa koga ubije, pride pred
sodišče.‹ Jaz pa vam pravim: Vsak, kdor se jezi na svojega brata, zasluži, da pride
pred sodišče. Kdor pa reče bratu ›tepec‹, zasluži, da pride pred véliki zbor; in kdor
mu reče ›norec‹, zasluži, da pride v peklenski ogenj!
Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi,
pústi dar tam pred oltarjem, pojdi in se najprej spravi z bratom, potem pa se vrni in
daruj svoj dar. Spravi se hitro s svojim nasprotnikom, dokler si z njim še na poti, da
te nasprotnik ne izroči sodniku, sodnik pa pazniku, da te vrže v ječo. Resnično,
povem ti: Ne prideš od tam, dokler ne plačaš vse do zadnjega novčiča.
Slišali ste, da je bilo rečeno: ›Ne prešuštvuj!‹ Jaz pa vam pravim: Kdor koli s
poželenjem gleda žensko, je v srcu že prešuštvoval z njo.
Če te desno oko pohujšuje, ga iztakni in vrzi od sebe; kajti bolje je zate, da izgubiš
en del telesa, kakor da bi bilo vse tvoje telo vrženo v pekel. In če te desna roka
pohujšuje, jo odsekaj in vrzi od sebe, kajti bolje je zate, da izgubiš en del telesa, kakor
da bi vse tvoje telo prišlo v pekel.
Rečeno je bilo: ›Kdor se loči od svoje žene, naj ji dá ločitveni list.‹ Jaz pa vam pravim:
Kdor se loči od svoje žene, razen če zveza ni bila zakonita, je kriv, da ona
prešuštvuje. In kdor se z ločeno ožéni, prešuštvuje.
Dalje ste slišali, da je bilo starim rečeno: ›Ne prisegaj po krivem; izpolni pa, kar si
prisegel Gospodu!‹ 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
vélikega kralja. Tudi pri svoji glavi ne prisegaj, ker niti enega lasu ne moreš narediti
belega ali črnega. Vaš ›da‹ naj bo ›da‹, in vaš ›ne‹ naj bo ›ne‹; kar je več kot to, je od
hudega.«

Revija cerkvenih pevskih zborov bo danes v stolni župniji
Celje - sv. Danijel. Revija se bo začela ob 16.uri. Seveda bo
sodeloval tudi naš zbor. Naši pevci pravijo, da pripravljajo
presenečenje za svoj nastop. Smo povabljeni, da se revije
udeležimo, pevci pa bodo veseli naše podpore.
Srečanje
za
starše
veroučencev 7. in 8.
razreda bo v sredo, 19.
februarja ob 19. uri. Lepo
vabljeni!

KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
6. nedelja med letom
Julijana Koprska, mučenka

800 † Frančiška Verdev
930 †† Angela in Miro Krumpačnik
1800 † Janez Dolinar (gr. 12)
1100 Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike

PONEDELJEK, 17. februar
Silvin, škof

800 po namenu
1800 †† starši in sorodniki

NEDELJA, 16. februar

TOREK, 18. februar
Frančišek
SREDA, 19. februar
Konrad iz Piacenze, redovnik

800 †† Terezija in Franc Smole
1800 po namenu
800 †† Viktor Jeromel ter Jeromel in Vester
1800 za zdravje

ČETRTEK, 20. februar
Jacinta in Frančišek Marto

800 † Janez Dolinar (gr. 16)
1800 za nerojene otroke

PETEK, 21. februar
Peter Damiani, škof, c. uč.

800 † Janez Dolinar (gr. 17)
1800 †† iz družine Puc
1800 † Marija Gajšek (pog.)

SOBOTA, 22. februar
Sedež apostola Petra

800 † Janez Dolinar (gr. 18)
1800 po namenu

NEDELJA, 23. februar
7. nedelja med letom
Polikarp, škof, mučenec

800 † Marija Rebov (obl.)
930 † Stanislav Gorenjak
1800 za žive in †† župljane in dobrotnike
1100 Tremerje: † Vinko Čerenak
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