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30. januar 2022 – 5 

4. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 4,21-30) 
Tisti čas je Jezus začel govoriti v shodnici: »Danes se je to Pismo izpolnilo tako, 
kakor ste slišali.« Vsi so mu pritrjevali, čudili so se besedam milosti, ki so 
prihajale iz njegovih ust, in govorili: »Ali ni to Jožefov sin?« On pa jim je rekel: 
»Seveda mi boste povedali ta pregovor: ›Zdravnik, ozdravi sebe.‹ Kar smo slišali, 
da se je zgodilo v Kafarnáumu, stôri tudi tukaj v domačem kraju.« In rekel je: 
»Resnično, povem vam: Nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju. 
Resnico vam govorim: Veliko vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se je nebo 
zaprlo za tri leta in šest mesecev in je nastala huda lakota v vsej deželi, toda Elija 
ni bil poslan k nobeni izmed njih razen k vdovi v Sarepto na Sidónskem. Tudi 
veliko gobavih je bilo v Izraelu včasu preroka Elizeja, pa ni bil izmed njih očiščen 
nobeden razen Naamána, ki je bil Sirec.« Ko so to slišali, je vse v shodnici 
zgrabila jeza. Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba, na katerem 
je bilo sezidano njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad. 
On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje. 

Jezusovo darovanje, svečnica, 2. februar - 
Prvotno ime praznika je bilo Marijino očiščevanje, 
kajti po Mojzesovi postavi je morala vsaka mati, ki 
je rodila sina, štirideseti dan po porodu priti v 
tempelj, tam darovati in se tako »očistiti«. Temu 
predpisu se je podredila tudi Marija, Jezusova mati. Ona je Jezusa spočela in 
rodila deviško, zato je obred očiščevanja ni obvezoval, vendar se mu je podvrgla.  
Spomin na ta dogodek je prva Cerkev v Jeruzalemu obhajala že ob koncu 4. 
stoletja. Praznovanje je bilo zelo slovesno: obsegalo je procesijo, pridigo in 
mašo. 
Svečnica je tudi dan Bogu posvečenega življenja (dan redovnic in redovnikov), 
zato z molitvijo podprimo njihovega dela.  
Pri mašah bo blagoslov sveč. 

Celodnevno češčenje v naši župniji - 3. februar: Vsako leto je za nas lepa 
priložnost, da v imenu vse škofije moli in časti Najsvetejše. Skupaj bomo molili 
za naše družine, našo župnijo, našo škofijo in za številne druge namene.  

Tako kot v ostalih župnijah, bo tudi pri nas češčenje 
en dan, torej 3. februarja.  
Spored: 10.00 - 11.00 Polule, Tremerje; 11.00 - 
12.00 Košnica; 12.00 - 13.00 Breg, Lisce, Maistrova 
ul., Anski vrh; 13.00 - 14.00 Zagrad; 15.00 – 16.00 
Pečovnik; 16.00 - 17.00 Frančiškova družina in ŽPS.  

Prvi petek - V tem tednu je prvi petek v mesecu. V četrtek vabljeni k maši in 
molitvi za nove duhovne poklice, v petek k češčenju Jezusovega Srca. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 30. januar 

4. nedelja med letom 

Martina, mučenka                 

  800   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   †† Marija Franc in Majda Hostnik 
1100  Trem.: †† Angela in Ivan Skale 
                                    ter Ludvik Lešek 
1800  † Ivanka Ilc (gr. 28) 

PONEDELJEK, 31. januar 
Janez Bosco, duhovnik 

  800   † Ivanka Ilc (gr. 29) 
  800   Po namenu 
1800   † Drago Svet 

TOREK, 1. februar 
Brigita Irska, opatinja 

  800   † Ivanka Ilc (gr. 30) 
  800   Po namenu 
1800  † Vladimir Prelovec (pog.) 

SREDA, 2. februar 
Jezusovo darovanje 

  800  †† Marija Kamšak in Lojzka Ocvirk 
  800   Po namenu 
1800  †† Jože in Jožefa Tomažič ter Ana Štiftar 

ČETRTEK, 3. februar 
Blaž – celodnevno češčenje 

  800  † Marica Osenčič 
1800  Po namenu 

PETEK, 4. febuar 
Jožef Leoniški, kapucin 

  800   V slavo in zahvalo Božjemu usmiljenju 
1800   Po namenu 

SOBOTA, 5. februar 

Agata, devica, mučenka 

  800   Po namenu za Niko 
1800   Po namenu 

NEDELJA, 6. februar 

5. nedelja med letom 

Pavel Miki, duh., mučenec 

  800   † Jožefa Gračner 
  930   †† Alojzija Stojan  
                ter iz družin Rahle in Ocvirk 
1100  Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  Po namenu 

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


