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NEDELJA 5. MED LETOM                                     

06.02.  
 

                              

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Ljudmilo Rednak                                       

10.00   za +Alojzijo Novak, obl.           

Ponedeljek Nivard                               

07.02.                 18.00   za +Mirana Grobelnik, obl.                  

Torek Hieronim – Prešernov dan                              

08.02.      18.00   za +Franca Lešnik                                                

Sreda Apolonija                              

09.02.                                                 15.00   pogreb in maša za + Jožefo Strajnšak  

18.00   za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger                      

Četrtek Sholastika     

10.02.         8.00     na Pernovem    za +Vinka Jelen, osmina  

Petek DAN ČEŠČENJA SV. REŠNJEGA TELESA  (MOLITVENI DAN)  

11.02.  7.00     za vse bolnike  

10.00   za +Moniko Drev in duše v vicah  

17.00   za +Borisa in rajne Ožbelakove                    

Sobota Feliks                                        

12.02.                 8.00     za +Marico in Jožeta Videnšek, obl.                            

NEDELJA 6. MED LETOM                                       

13.02.  
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Blanko Ocvirk   (d. botra Angela)                     

10.00   za +Antona Dušak, obl.             
 

 



 
 

5. NEDELJA MED LETOM                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 

 

EEVVAANNGGEELLIIJJ  

Apostoli pustijo vse in gredo za Jezusom 

Iz svetega evangelija po Luku  

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. 

  
 

 



 

 
Lk 5,1–11 

VSI SMO RIBIČI NA GLOBOKEM 

 

Današnji evangelij v katerem Jezus stopi v Petrov čoln, iz njega uči in omogoči ulov (hrano), 

lahko dojemamo tudi v evharistični luči. Ali ni to čudovita podoba Cerkve z evharistijo v 

središču? Noč brezplodnega truda se konča, ko evharistični Jezus stopi v čoln, da nas reši 

pogubljenja. Ločeni od Boga smo v rokah smrti, z Njim pa smo rešeni za življenje. 

Že zgled svetega arškega župnika Janeza Marije Vianneyja, nam govori o nenadomestljivi 

vlogi duhovnika pri evharistiji. Brez duhovnika ne bi bilo Jezusa v našem čolnu, ali drugače: 

svetega Rešnjega telesa ne bi bilo med nami. Vianneyjeve besede se glasijo: »Če bi ukinili 

zakrament duhovništva, ne bi imeli Gospoda. Kdo ga je postavil v tabernakelj? Duhovnik. 

Kdo je sprejel vašo dušo ob sprejemu v življenje? Duhovnik. Kdo jo hrani in ji daje moč za 

njeno potovanje? Duhovnik. Kdo jo pripravlja za prihod pred Boga, jo končno umije v krvi 

Jezusa Kristusa? Duhovnik … Če bi dobro razumeli, kaj je duhovnik v svetu, bi umrli, vendar 

ne zaradi strahu, marveč zaradi ljubezni … Pustite župnijo dvajset let brez duhovnika in 

ljudje bodo častili živali … Duhovnik ni duhovnik zaradi sebe, temveč zaradi vas.« Jezusovo 

naročilo Petru v evangeljskem odlomku tako velja tudi slehernemu duhovniku: »Ne boj se! 

Odslej boš lovil ljudi« (Lk 5,10). »Loviti« pomeni pomagati ljudem priti v poživljajoči odnos 

s Kristusom. Duhovnik je predvsem učitelj vere: najprej s pričevanjem, šele nato s 

poučevanjem. Pričevalec pa je, ko verniki in drugi ob njem začutijo, da ni sam »v čolnu« 

življenja, ampak da je z njim vstali Gospod, da se Nanj zanaša, da vodi ter usmerja samo k 

Njemu in da po njem deluje sam Vstali.  

Ker pa je duhovnikov iz leta v leto manj, je pomembno dejstvo, da smo pa vsi krščeni na svoj 

način »pri krstu postali deležni Kristusove duhovniške, preroške in kraljevske službe in 

izvršujejo svoj delež poslanstva celotnega krščanskega ljudstva v Cerkvi in v svetu.« (C 31) 

Zato je prav, da verni laiki, velikodušno in ob primerni usposobljenosti prevzemajo v 

občestvih tiste naloge, ki niso bistveno vezane na službeno duhovništvo. 

Če smo v čolnu skupaj s Kristusom, brez strahu odrinimo na globoko in zaupajmo Njegovim 

besedam, ki nam kliče: »Ne boj se!«                                                     Po: radio.ognjisce.si,  feb. 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tedaj je Jezus rekel Simonu:  

»Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi.«  
(prim. Lk 5,10) 
 

Slišal sem praviti, da je nekdo v Svetem 

pismu naštel 366-krat napisano 

naročilo: »Ne boj se! Ne boj se!« To je 

tolikokrat, kolikor je dni v (prestopnem) 

letu. Torej nam Bog pravi, da se nam 

niti en dan v letu ni treba ničesar bati. 

Tudi lastne grešnosti ne, če le zmoremo 

toliko moči, da jo priznamo.  
 p. F. Cerrar 



 

 

 

 

 

 

 

 

V petek, 11. februarja, bo v naši župniji dan češčenja Svetega Rešnjega Telesa      

(molitveni dan). Obhajali ga bomo malo drugače kot druga leta. Ne bo razporeda 

češčenja po vaseh, saj nas bo verjetno bolj malo.  

Svete maše bodo ob istih urah kot vsako leto.  

 

Vabim vas, da po jutranji maši (7.00) ostanemo še nekaj časa in častimo Najsvetejše, 

ki bo izpostavljeno.  

Enako naredimo po drugi maši (10.00). 

Cerkev bo odprta do 12. ure.  

 

Popoldne bo cerkev odprta znova ob 16. uri in bo izpostavljeno Najsvetejše.  

 

Ob 16.30 bomo molili križev pot.  

 

Ob 17.00 bo sveta maša in sklep češčenja.  

 

Sveto mašo ob 17. uri bo vodil g. Tone Šeruga (iz Doma sv. Jožefa).  

 

 

 

 

 


