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6. nedelja med letom  

Iz svetega evangelija po Mateju 

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »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. 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. 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.« 

Iz pastirskega pisma za postni čas 2023 
Dragi bratje in sestre, že drugo leto živimo v vesoljni in naši krajevni Cerkvi poseben 

čas prenove. Papež Frančišek je oktobra 2021 povabil vso Cerkev, tako bližnje kot 

oddaljene, tako mlade kot stare, tako samske in poročene kot tudi laike, duhovnike, 

redovnike in škofe, da stopimo na skupno pot prenove svoje vere in poglobitve svoje 

podobe o Cerkvi. Odkrili smo, da so lahko lepe stvari zelo preproste, da se je lepo 

srečati, se poslušati in podeliti drug z drugim svoja spoznanja, svoje skrbi in svojo 

vero. Ugotovili smo, da je tudi med nami veliko neznancev in oddaljenih. A ti 

nenadoma postanejo bližnji, če se jim približamo s prijazno besedo, če iskreno 

spregovorimo o sebi in o svoji veri. Eden od izzivov sinodalnega procesa je doseči 

obrobne in oddaljene ter odkriti njihovo doživljanje Cerkve, njihova iskanja in 

razočaranja. Tako bo Cerkev resnično lahko uresničevala svoje poslanstvo biti 

pričevalka Božje ljubezni do vseh ljudi. Pri tem smo odkrili, da smo se tudi sami 

marsikdaj precej oddaljili in ohladili. Zato se težko približamo in ogrejemo bolj 

oddaljene in tiste, ki so odšli. Potrebujemo veselje nad tem, da smo kristjani, veselje 

nad tem, da verujemo in smo Božji otroci. Takrat se bomo zavedali daru vere, bomo 

zanj hvaležni in ga bomo privoščili še drugim ljudem. 

Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 13. februarja ob 19. uri. 

Dom sv. Jožef Celje vabi na dvoje predavanj:  
- Ponedeljek, 13. februar, ob 19. uri, dr. Janko Rode:       

Zelišča iz domačega vrta 

- Četrtek, 16. februar, ob 19. uri, dr. Blaž Jezeršek:            

Božji služabnik, škof Anton Vovk  

Vstop prost – prostovoljni prispevki – vabljeni! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 12. februar 

6. nedelja med letom 

Evlalija, mučenka 

  800  †† Janko Babič in iz družine Vodopivec 

   930   † Boris Stropnik (gr. 5) 
1800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje:  † Hinko Zupanc 

PONEDELJEK, 13. februar 
Jordan Saški, redovnik 

  800 † Boris Stropnik (gr. 6) 
  800  † Aleš Golič (10. obl.) 
1800 † Slava Čakš (30. dan) 

TOREK, 14. februar 
Valentin, duhovnik, muč. 

  800  † Boris Stropnik (gr. 7) 
1800 † Urška Košir (obl.) 
1800 †† Marija in Ignac Leber 

SREDA, 15. februar 
Klavdij, redovnik 

  800  † Boris Stropnik (gr. 8) 
1800  † Gusti Kaučič (10. obl.) 
1800  †† Angela in Marko Krumpačnik 

ČETRTEK, 16. februar 
Julijana, mučenka 

  800  † Boris Stropnik (gr. 9) 
1800  Za nerojene otroke 
1800  Za duše v vicah 

PETEK, 17. februar 
Silvin, škof 

  800  † Lucija Leon 
  800 † Boris Stropnik (gr. 10) 
1800  †† Marija Ojsteršek in družina Štarkelj 

SOBOTA, 18. februar 
Frančišek Regis Claret, 

duhovnik, mučenec 

  800 † Boris Stropnik (gr. 11) 
1800  po namenu darovalca 
1800  † Veronika Slamnik (30. dan) 

NEDELJA, 19. februar 

7. nedelja med letom 

Konrad iz Piacenze, red. 

  800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 

   930   † Tone Šporin (obl.) 
1800  † Boris Stropnik (gr. 12) 
1100   Tremerje:  † Franc Vrečar (obl.) 
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