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ODRINI NA GLOBOKO
Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!« In ko so to storili 

so zajeli veliko množino rib, tako da so se jim mreže začele trgati. Ko je Simon Peter to videl je padel Jezusu 
pred noge in rekel: »Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!« Tedaj je Jezus rekel Simonu: »Ne boj se! 
Odslej boš lovil ljudi.« In ko so potegnili čoln na kopno, so pustili vse in šli za njim.               (Lk 5,4.6.8.10-11)

Apostoli so vso noč lovili ribe, pa niso nič ujeli. Jezus jim 
je rekel, naj odrinejo na globoko in vržejo na drugo stran. 
Poslušali so ga. Ulov je bil nad vsemi pričakovanji. Peter 
se je zgrudil pred Jezusa. Zavedel se je, da je grešen človek. 
Šesto let pred tem se je prerok Izaija znašel pred Božjim 
veličastvom. Ustrašil se je svoje grešnosti in grešnosti vsega 
ljudstva. Božji angel ga je očistil. Apostol Pavel v svojih 
pismih večkrat omenja, kako je preganjal kristjane. Srečanje 
z Jezusom ga je v trenutku očistilo. 

Bog ne izbiral popolne ljudi, ampak navadne grešnike. Tako je s krstom poklical vsakega izmed nas. 
Vabi nas, da odrinemo na globoko ter sledimo njegovim navdihom. Odprimo se tej Božji ljubezni.

 Franc Brečko, župnik

OBVESTILA
 y Danes, 6. februarja, 5. nedelja med letom.  
 y V torek – PREŠERNOV DAN: praznik slovenske kulture. 
 y V sredo, 9. februarja, bomo imeli srečanje dekanijski duhovniki. Začeli bomo s skupno mašo v 

župnijski cerkvi. Lepo vabljeni k tej maši ob 9.00.
 y V petek Lurška Mati Božja, 30. SVETOVNI DAN BOLNIKOV. Papež Frančišek nas v poslanici vabi 

k zavzeti skrbi za vse bolne. Zahvaljuje se vsem, ki se v sedanji epidemiji posvečajo vsem okuženim in 
jim podeljuje svoj apostolski blagoslov.

 y V petek je za našo župnijo CELODNEVNO ČEŠČENJE Jezusa v Najsvetejšem zakramentu. Zadaj v 
cerkvi na desni strani je tabla. Razpored je na pol ure. Vpišite se na prazna mesta, da bo ves čas vsaj 
nekdo v molitvi pred Jezusom. Otroci ne bodo imeli ta teden rednega verouka, ampak bodo v petek 
po skupinah oblikovali molitev pred Jezusom. 

 y Prihodnja nedelja, 13. februarja, 6. med letom. 
 y V ponedeljek, 14. februarja, god sv. Valentina, mučenca. Maša v Zalogu ob 10.00.  
 y Nedelja, 20. februarja, 7. med letom. Mašo bodo oblikovali skavti s Predvora.
 y Na voljo: Družina, Ognjišče, Don Bosko. Lahko poravnate naročnino: Družina 130,-€; Ognjišče 

36,50€; Mohorjeve 51,-€.



NAMENI SVETIH MAŠ OD 6. DO 20. FEBRUARJA 2022
Nedelja
730 Tenetiše
830

5. nedelja med letom
za + Janeza Križaja
za + Blaža in Marijo Gros

6. februar

Ponedeljek Rozalija, redovnica 7. februar
Torek Jožefina Bakhita, sužnja – PREŠERNOV DAN 8. februar
Sreda
900

1800

Apolonija, devica
/dekanijski duhovniki/
za + Doro Sajovic

9. februar

Četrtek Sholastika, redovnica 10. februar
Petek
1000

1700

Lurška Mati Božja – 30. SVETOVNI DAN BOLNIKOV
za + mamo Nežo Studen, obl.
za + starše in brate Karničar
za + očeta Alojza in mamo Marijo Markuta, obl.

11. februar

Sobota
1900

Humbelina, redovnica
za + Franca Ušlakarja

12. februar

Nedelja
730 Tenetiše
830

6. nedelja med letom
za + mamo Nado Benedičič in Nado Lukanec
za + Janeza Dobrina

13. februar

Ponedeljek
1800

Valentin, mučenec
za + Slavko Pečnak

14. februar

Torek
1800

Klavdij, redovnik
za + Doro Štefe

15. februar

Sreda
1800

Julijana, mučenka
za + Manco Perčič, obl.

16. februar

Četrtek Sedem ustanoviteljev reda servitov 17. februar
Petek Frančišek regic, duhovnik 18. februar
Sobota
1900

Konrad, spokornik
za vse + Blažirjeve

19. februar

Nedelja
730 Tenetiše
830

7. nedelja med letom
za + Petra Hribarja
za + starše Janeza in Frančiško Frelih, teto Genovefo

20. februar

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik: Minka Naglič
                 Ronka Kozjek
Tenetiše: Veronika Jalen
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, naj se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

12. februar
19. februar


