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4. nedelja med letom 

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, 2. februar - Marija in Jožef sta se držala izročila in predpisov ter v 
jeruzalemskem templju prvorojenca Jezusa darovala Gospodu, in tudi dve grlici ali 
dva golobčka, da bi ne bilo kakšnih očitkov od koder že bodi. 
Jezus, Božji dar ljudem, je bil tako ponovno Bogu darovan, da bi dal tudi nam zgled, 
kako se moramo ponovno in ponovno Bogu darovati, da bi tako postajali vedno bolj 
Božji v svojih mislih, besedah in dejanjih, kar bi naj bila življenjska naloga vsakega 
človeka, ustvarjenega po Božji podobi, posebej pa še kristjana, s krstom vcepljenega 
v Kristusovo skrivnostno telo – Cerkev. Hkrati pa naj bi se v iskreni ljubezni pogosto 
darovali tudi bližnjemu.  
Pesnik Simon Gregorčič, ki je bil tudi duhovnik, je to misel lepo povzel v svoji pesmi 
Daritev: »Daritev bodi ti življenje celo: oltar najlepši je – srca oltar.« 
Ob Jezusovem darovanju v templju je bil navzoč tudi starček Simeon, pravičen in 
bogaboječ mož. Poln hvaležnosti je vzel dete v naročje in zapel v imenu vseh ljudstev 
hvalnico Bogu, vesel, da je s svojimi očmi videl Božjo »rešitev«. 
Mariji pa je rekel: »Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih … in tvojo lastno 
dušo bo presunil meč«. Marija je vse to čudovito doživetje in vse te besede ohranjala 
in premišljevala v svojem srcu vse življenje. 
Kristus je znamenje rešitve za vse nas. S svojim rojstvom, s svojim darovanjem v 
templju, s svojo odrešujočo besedo, s svojim trpljenjem in smrtjo na križu ter s 
svojim vstajenjem. Tudi vabi nas, da bi bili tudi mi skupaj z njim znamenje rešitve 
vsem ljudem, s katerimi se srečujemo. Včasih tudi za ceno hudega trpljenja ali celo 
smrti. Takšna je pot kristjana, poklicanega k hoji za Kristusom, ob zgledu njegove 
matere Marije. 

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, za zdravje 
v času epidemije in za številne druge namene.  
Spored za oba dneva: 10.00 - 11.00 Polule, Tremerje; 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 Zvodno, Osenca; 17.00 – 18.00 FSR. 

Prvi petek in sobota v mesecu - V četrtek vabljeni k maši in molitvi za nove 
duhovne poklice, v petek k češčenju Jezusovega Srca. 
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Janez Bosko,      
ustanovitelj salezijancev 

  800  † Mitja Ivanšek 

  930  †† Jože in Jožefa Tomažič ter Ana Štiftar 
1100  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800 † Franc Koren (gr. 17) 

PONEDELJEK, 1. februar 
Brigita Irska, opatinja 

  800   Za zdravje 
1800 † Franc Koren (gr. 18) 

TOREK, 2. februar 
Jezusovo darovanje, 

svečnica 

  800  †† starši 
  800  † Franc Koren (gr. 19) 

1800  † Marija Vrenko 

SREDA, 3. februar 
Blaž, škof, mučenec 

- Celodnevno češčenje 

  800  † Marija Kamšak 
  800  † Franc Koren (gr. 20) 

1800  † Majda Kink 

ČETRTEK, 4. februar 
Jožef Leoniški, red. duh. 
- Celodnevno češčenje 

  800  † Franc Koren (gr. 21) 
1800  Za nerojene otroke 

PETEK, 5. februar 
Agata, devica, mučenka   

– prvi petek 

  800  † Janko Babič 
  800  † Franc Koren (gr. 22) 

1800 Na čast Božjemu usmiljenju za bolnike 

SOBOTA, 6. februar 
Pavel Miki, duhovnik in 
drugi japonski mučenci 

  800  † Franc Koren (gr. 23) 
  800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 

1800 † Vito Pušnik (30. dan) 

NEDELJA, 7. februar 

5. nedelja med letom 

Rihard, kralj 

  800  † Jožefa Gračner (obl.) 

  930  † Franc Koren (gr. 24) 
1100  † Nada Lipovšek 
180 0 † Martin Čečko 
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