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5. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 5,1-11) 

Tisti čas je množica pritiskala za Jezusom, da bi poslušala Božjo besedo; on je pa stal 

ob Genezareškem jezeru in zagledal dva čolna, ki sta bila pri bregu; ribiči so bili 

stopili iz njih in so izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, ki je bil Simonov, 

in ga prosil, naj odrine malo od kraja; in sédel je in iz čolna množice učil. 

Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na globoko in vrzite svoje mreže na 

lov!« Simon se je oglasil in mu rekel: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič 

ujeli; toda na tvojo besedo bom vrgel mreže.« In ko so to storili, so zajeli veliko 

množino rib, da so se njih mreže trgale. Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj 

jim pridejo pomagat. Ti so prišli in napolnili so oba čolna, da sta se potapljala. Ko pa 

je to videl Simon Peter, je padel Jezusu k nogam in rekel: »Pojdi od mene, Gospod, 

ker sem grešen človek!« Groza je bila namreč obšla njega in vse, ki so bili z njim, 

zaradi ribjega lova, ki so ga bili zajeli; prav tako pa tudi Zebedejeva sinova Jakoba in 

Janeza, ki sta bila Simonova tovariša. Jezus je pa Simonu rekel: »Ne boj se; odslej boš 

ljudi lovil.« In potegnili so čolna h kraju, popustili vse in šli za njim. 

Lurška mati Božja, 11. februar: Svetovni dan bolnikov 

Iz poslanice svetega očeta Frančiška za 30. svetovni dan bolnikov 

Dragi bratje in sestre, pred tridesetimi leti je Janez Pavel II. ustanovil Svetovni dan 

bolnikov, da bi Božje ljudstvo, katoliške zdravstvene ustanove in civilno družbo 

opozoril na pozornost do bolnih in tistih, ki skrbijo zanje. 

Hvaležni smo Gospodu za pot, ki smo jo v teh letih prehodili v krajevnih Cerkvah po 

vsem svetu. Narejenih je bilo veliko korakov naprej, vendar moramo prehoditi še 

dolgo pot, da bomo vsem bolnikom, tudi na krajih in v razmerah večje revščine in 

odrinjenosti, zagotovili zdravstveno oskrbo, ki jo potrebujejo; pa tudi pastoralno 

spremljanje, da bodo čas bolezni lahko preživeli združeni s križanim in vstalim 

Kristusom. 30. svetovni dan bolnikov, katerega vrhunca zaradi pandemije ne bomo 

mogli obhajati v Arequipi v Peruju, potekalo bo v Baziliki sv. Petra v Vatikanu, nam 

lahko pomaga k rasti v bližini in služenju bolnim ljudem in njihovim družinam. 

Tema, izbrana za 30. svetovni dan »Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen vaš Oče« (Lk 

6,36), naš pogled usmerja predvsem na Boga, »ki je Bogat v usmiljenju« (Ef 2,4), ki 

svoje otroke vedno gleda z očetovo ljubeznijo, tudi kadar se oddaljijo od njega. 

Usmiljenje je pravzaprav najodličnejše Božje ime, ki njegove narave ne izraža na 

način priložnostnega občutka, ampak kot moč, ki je navzoča v vsem, kar dela. In ta 

moč je obenem nežnost. Zato lahko z začudenjem in priznanjem rečemo, da ima 

Božje usmiljenje v sebi tako očetovsko kot materinsko razsežnost, ker skrbi za nas 

z močjo očeta kot z nežnostjo matere, ki nam vedno želi podariti novo življenje v 

Svetem Duhu. Največja priča Očetove usmiljene ljubezni do bolnikov je njegov 

edinorojeni Sin. Kolikokrat nam evangeliji pripovedujejo o Jezusovim srečanjih z 

ljudmi, ki trpijo za različnimi boleznimi!  

Na praznik Lurške Matere božje se bomo pripravljali s tridnevnico. 

Po večerni maši bo procesija z Marijinim kipom. Na razpolago bodo svečke 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 7. februar 
Rihard, kralj 

  800   Po namenu 
1800   V čast Svetemu Duhu 

TOREK, 8. februar 
Jožefina Bakhita, sužnja 

Prešernov dan – d.p. 

  800   †† Berta in Alojz Zeme 
  800   Po namenu 
1800  †† Tratnik in Kač 

SREDA, 9. februar 
Apolonija, devica, muč. 

  800  Po namenu 
1400 † Milka Kamplet (pog.) 
1800  V zahvalo 

ČETRTEK, 10. februar 
Sholastika, dev., muč. 

  800  Po namenu 
1800  Za nerojene otroke 

PETEK, 11. februar 
Lurška Mati Božja 

  800   † Jože Knez 
  800   Po namenu 
1800  V zahvalo in rešitev pred požarom 

SOBOTA, 12. februar 

Feliks, opat 

  800   Po namenu 
1800  Na čast Sv. Duhu  
          in Marijinemu brezmadežnemu srcu 

NEDELJA, 13. februar 

6. nedelja med letom 

Jordan Saški, redovnik 

  800   †† Janko Babič in iz družine Vodopivec 
  930   † Katarina Konjedič (30. dan) 
1100  Tremerje: † Hinko Zupanc 
1800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
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