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NEDELJA 5. MED LETOM                                       

04.02.  
 

ob 7h     za farane  

ob 8.30  na Pernovem  za +Mirana Grobelnik, obl.    

ob 10h  za +Alojza Pogladič in starše Florjanc   

Ponedeljek Agata                                    

05.02.                 ob 18h   za +Marijo Domonkoš, obl.  

Torek Japonski mučenci                                             

06.02.         ob 18h   za +Ivico Videnšek, osmina          

Sreda Nivard                                         

07.02.                                                    ob 7h     za +Faniko in Valentina Reher                

Četrtek Hieronim – Prešernov dan            

08.02.           ob 8h     na Pernovem  za +Jožefa in Rozalijo Ašenberger      

Petek Apolonija                  

09.02. ob 18h   za +Ivana Grebovšek                            

Sobota Sholastika                      

10.02.          ob 7h     za +Franca Šmarčan, obl.  

NEDELJA 6. MED LETOM – DAN ČEŠČENJA SV. REŠNJEGA TELESA           

11.02.  
 

  

ob 7h     za farane  

ob 10h   za +Jožefa Krajnc, obl.  

ob 17h   za rajne starše Žagar in Guček                

                                   
                             



                 

                OB 5. NEDELJI MED LETOM   
 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mr 1,25–39 

MOLITEV NA SAMEM IN MOGOČNA DELA 

 

Jezus je v ljudeh budil zaupanje in ga tudi potrjeval. Veseli so bili, da so se v svojem trpljenju in stiski 

lahko zatekli k njemu. Ni čudno, da so ga želeli zadržati pri sebi. Vendar se je pred ljudstvom umaknil. 

Že navsezgodaj je šel v samoto, da bi molil. Evangelist nam ne razkriva, katera je bila Jezusova 

molitev; morda se je Bogu zahvaljeval za dober začetek svojega delovanja, morda ga je goreče prosil 

za svoje nadaljnje delovanje, morda je v jutranji tišini preprosto želel mirno in zbrano biti ob Očetu ali 

pa je ob pogledu na jezero in pokrajino ob njem, ki je vedno bolj vstajala iz nočne teme, opazoval dela 

Božje stvariteljske moči in zanje slavil Boga – Očeta. Povabljeni smo, da si tudi mi kdaj vzamemo čas 

in v miru in tišini na tak ali drugačen način molimo z Jezusom. Tudi on, ki je na neprimerljiv način 

povezan z Bogom in mora izpolniti zelo veliko poslanstvo, si vzame čas in svobodo za trenutek z 

Bogom; zakaj si ga ne bi tudi mi? 

Tako kot se Jezus ni dal prisiliti le k eni obliki delovanja, se tudi ni pustil vezati le na en kraj. Oznaniti 

mora novico, ki se najprej usmerja na celotno Galilejo. S tem oznanilo nastopi v sinagogah 

(shodnicah). Izrael je imel le en tempelj v Jeruzalemu, sinagoga pa je stala v vsakem judovskem kraju. 

Je kraj, na katerem se skupnost zbira k molitvi in posluša Božjo besedo. Jezus ne nastopa v puščavi 

(kot Janez Krstnik), temveč gre med ljudi v sinagoge. Ne ustavi se zgolj pri oznanjevanju. Tako kot je 

v Kafarnaumu, potem ko je z močjo učil ljudstvo, izgnal demona, tako je tudi njegovo nadaljnje 

delovanje povezano z mogočnim izganjanjem sil, ki nasprotujejo Bogu in mučijo ljudi. Ta povezanost 

med oznanjevanjem in mogočnimi deli, ki pomagajo ljudem, je kasneje značilna tudi za njegove 

apostole. K takemu vdanemu, »zastonjskemu« oznanjanju, pa nas vse vabi tudi apostol Pavel v 

današnjem drugem berilu.  
Po: F. Cerar 

 

 

 

 

Simonova tašča je ležala,  
ker je bila vročična, in brž 

so mu povedali o njej. 
Pristopil je, jo prijel za roko  

in jo vzdignil.  
Vročica jo je pustila in  

ona jim je stregla.  
Ko pa se je zvečerilo  

in je sonce zašlo,  
so prinašali k njemu  

vse bolnike in obsedene. 
Vse mesto se je zbralo  
pred vrati. In ozdravil  

je veliko bolnikov  
z različnimi boleznimi  

in izgnal veliko demonov,  
ki pa jim ni dovolil govoriti,  

ker so ga poznali. 
 

(Mr 1,30–34) 



 

DAN ČEŠČENJA 
SVETEGA REŠNJEGA TELESA 

 

 

 

nedelja, 11. februarja  
 

 

 
 

URE  

7.00 maša,    litanije Imena Jezusovega 

8.00 molijo iz naselja                                  Pirešica 

8.30                                                             Pernovo  

9.00                                                             Železno  

9.30                                                             Hramše 

10.00 maša 

11.00                                                             Galicija  

11.30 (do 12h)                                               Zavrh 

   

15.30                                                             Podgora 

16.00                                                             Gorica  

16.30 križev pot 

17.00 maša,           sklep češčenja  
 
 
 
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

OBVESTILA: 
 

 

 

 

 

 

* Za našo župnijo je MOLITVENI DAN ali DAN ČEŠČENJA SVETEGA 

REŠNJEGA TELESA vsako leto 11. februarja. Sveto mašo ob 10. uri bo letos imel naš 

rojak p. Dani Golavšek, sklepno sveto mašo ob 17. uri pa g. Tone Šeruga, upokojeni 

duhovnik iz Doma sv. Jožefa v Celju.  

Lepo vabljeni, da v nedeljo (11.2.) žrtvujete pol ure svojega časa tudi izven maše in 

pridete počastit Jezusa v Najsvetejšem zakramentu. Objavljeni razpored češčenja po 

naseljih ima namen, da ne bi bila cerkev čez dan popolnoma prazna.  

 

* Letos sem v januarju hodil po blagoslovih domov in družin v naseljih: Galicija, 

Gorica, Pirešica in Železno. Mnoge je težko najti doma, saj so dosegljivi šele po 17. uri. 

– Če kdo želi blagoslov doma in družine, se lahko dogovorimo kadarkoli                   

(tel. 041/556-751).  
 


