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29. januar 2023 – 5 

4. nedelja med letom  

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,1-12) 
Ko je tisti čas Jezus zagledal množice, se je povzpel na goro. Sédel je in njegovi 
učenci so prišli k njemu. Odprl je usta in jih učil: »Blagor ubogim v duhu, kajti 
njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Blagor 
krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti 
nasičeni bodo. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Blagor čistim v 
srcu, kajti Boga bodo gledali. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo 
Božji sinovi. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je 
nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, 
preganjali in vse húdo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše 
plačilo v nebesih je veliko.« 

Svečnica -  V četrtek, 2. februarja, obhajamo praznik Gospodovega darovanja ali 
svečnico. Po Mojzesovi postavi je morala vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti 
dan po porodu priti v tempelj in prinesti dar za sina prvorojenca. Temu predpisu 
se je podredila tudi Marija, Jezusova mati. 
Evangelist Luka omenja srečanje s starčkom Simeonom v templju. Ta je v 
videnju spoznal, kdo je Dete, ki ga je pestovala ta mlada žena, in vzkliknil: »Zdaj 
odpuščaš svojega služabnika, o Gospodar, po svoji besedi v miru, kajti moje oči 
so videle rešitev, ki si jo pripravil pred očmi vseh narodov; luč v razsvetljenje 
poganov in v slavo Izraela, svojega ljudstva.« 
Ta dan pri mašah blagoslavljamo sveče, kajti luč je prispodoba Mesija, 
Odrešenika, ki razsvetljuje in odrešuje človeštvo. 
Svečnica je tudi dan posvečenega življenja. 

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 in za 
številne druge namene.  
Spored za oba dneva: 10.00 - 11.00 Polule; 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 Frančiškova družina in ŽPS.  

Prvi petek in sobota v mesecu - V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v 
mesecu. V četrtek vabljeni k maši in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17h), 
v petek k češčenju Jezusovega Srca in adoraciji po večerni maši. 

Obisk bolnikov ob prvem petku bo tokrat nekoliko spremenjen: v četrtek po 
11. uri Zvodno in Osenca, v petek po 11. uri Pečovnik in Zagrad, ostali del 
(Košnica, Polule in Lisce) pa v soboto. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 29. januar 

4. nedelja med letom 

Konstancij, škof 

  800  † Frančiška Zlatič (gr. 21) 

   930   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  Hvala ti Gospod 
1100   Tremerje:  † Toni Pirnat 

PONEDELJEK, 30. januar 
Hijacinta Mariscotto, d. 

   800 † Marjan Tiselj 
   800 † Frančiška Zlatič (gr. 22) 
1800 † Martin Kumer 

TOREK, 31. januar 
Janez Bosko, duhovnik, 

ustanovitelj salezijancev 

   800 † Frančiška Zlatič (gr. 23) 
1800  †† Jože Tomažič in teta Anči 
1800  †† Marija Franc in Majda Hostnik 

SREDA, 1. februar 
Brigita Irska, opatinja 

   800 † Frančiška Zlatič (gr. 24) 
1800  † Veronika Slamnik (8. dan) 
1800  †† iz družine Tome 

ČETRTEK, 2. februar 
Jezusovo darovanje, 

svečnica 

  800  †† Marija in Lojzka Ocvirk 

   930  † Frančiška Zlatič (gr. 25) 
1800  †† Marija in Vladislav Vrenko 

PETEK, 3. februar 
Blaž, škof, mučenec             

– celodnevno češčenje 

   800  V čast Božjemu usmiljenju 
   800 † Frančiška Zlatič (gr. 26) 
1800  † Nanda Vogelsang 

SOBOTA, 4. februar 
Jožef Lioniški, kapucin, m.  
– celodnevno češčenje 

   800 † Marija Krajnc 
   800 † Frančiška Zlatič (gr. 27) 
1800  † Franci in Majda Kink 

NEDELJA, 5. februar 

5. nedelja med letom 

Agata, devica, mučenka 

  800  † Jožefa Gračner 

   930   † Frančiška Zlatič (gr. 21) 
1800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje:  †† Angela in Ivan Skale 
                                    ter Franci Goter 
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