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JEZUS, LUČ SVETA
»Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo velíko luč; in njim, ki so prebivali v 

deželi smrtne sence, je zasijala svetloba.‹ Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: 
»Spreobrníte se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.« Ko je hodil ob Galilejskem 
jezeru, je zagledal dva brata: Simona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata 
Andreja. Metala sta mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. Rekel jima je: »Hodíta 
za menoj in narédil vaju bom za ribiča ljudi.« Takoj sta pustila mreže in šla za njim. (Mt 4,13-23)

Jezus je kot luč posijal v temo takratnega sveta. Poklical je učence. Zagledali so to svetlobo. Pustili so 
svoj poklic, svoje družine in šli za njim. Po Njegovem vstajenju so to luč ponesli po vsem svetu. 

Danes je nedelja Svetega pisma. V njem je polnost Božje svetlobe. V naših družinah vzemimo v roke 
to knjigo življenja. 

Obhajamo teden molitve za edinost med kristjani. Samo, če bomo edini in med seboj povezani, bomo svetili. 
Svetniki so svetilniki našega življenja. Sv. Frančišek Saleški je z ljubeznivostjo spreobračal množice. 

Za zgled ga je vzel sv. Janez Bosko. Predvsem ubogim mladim je prinašal novo upanje in luč. Tudi mi smo 
danes poklicani, da sprejmemo Jezusa kot luč našega življenja. Njegova svetloba naj po nas razsvetljuje vse 
ljudi.   Franc Brečko, župnik

OBVESTILA
• Danes, 22. januarja, 3. nedelja med letom.   
• V torek, 24. januarja, goduje sv. Frančišek Saleški, zavetnik salezijanske družine; po njem se 

imenujemo salezijanci. 
• V sredo, 25. januarja, zaključek tedna molitve za edinost med kristjani. 
• Prihodnja nedelja, 29. januarja, 4. med letom. Pri mašah se bomo spomnili sv. Janeza Boska. Z otroki 

bomo oblikovali mašo. 
• V ponedeljek, 30. januarja, srečanje župnijskega pastoralnega sveta ob 19.00. 
• V torek, 31. januarja, sv. Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev. Srečanje za botre Kranj – Zlato Polje 

ob 19.00; za tiste, ki se niso mogli udeležiti prejšnjega srečanja. 
• V četrtek, 2. februarja, praznik Jezusovega darovanja – svečnica. Blagoslov sveč pri maši ob 17.00. 

Darovi za sveče in tekoči vosek.
• V petek, 3. februarja, posvetitev Srcu Jezusovemu. Ob prvem petku obiska bolnih in ostarelih. Ob 

godu sv. Blaža bomo prejeli blagoslov zoper bolezni grla. 
• V petek, 3. 2. nova zakonska na Trsteniku ob 20.00.
• V soboto, 4. februarja, prva v mesecu; posvetitev Srcu Marijinemu.  
• Nedelja, 22. januarja, 5. med letom.  
• Maše med delavnikom v zimskem času v kapeli ob 17.00.



• Na voljo: Družina, Marijanski koledar. Lahko poravnate naročnino: Družina 149.- €; Ognjišče 37,40 
€; Mohorjeve knjige 55.- €.

NAMENI SVETIH MAŠ OD 22. JANUARJA DO 5. FEBRUARJA 2023
Nedelja
730 Tenetiše

830

3. nedelja med letom 
za + starše Antona in Ano Troglič, brata Vinka, starše Rudolfa in 
Marijo Šturm, obl. 
za zdravje
za + Magdo Urbanček, 30. dan

22. januar

Ponedeljek
1700

Henrik Suzo, dominikanec
v zahvalo in priprošnjo za Božji blagoslov ter Marijino varstvo
za + Kristino Valjavec, obl. in vse Oreškove

23. januar

Torek
1700

Frančišek Saleški, cerkveni učitelj
za + Ljuba Kuzmanoviča, obl.

24. januar

Sreda
1700

Spreobrnjenje apostola Pavla
za + Anico Godnov Lampič, 30. dan

25. januar

Četrtek Timotej in Tit, škofa 26. januar
Petek Angela Merici, devica 27. januar
Sobota
1900

Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj
za + Bojana Jarca, obl.

28. januar

Nedelja
730 Tenetiše

830

4. nedelja med letom 
za + očeta Miha in mamo Antonijo Arnež
za zdravje
za + Jožeta Lombarja (Vogar)

29. januar

Ponedeljek
1700

Martina, mučenka
za + teto Francko Štefe
za + Majdo Urbanček

30. januar

Torek
1700

Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev
za + Jožeta Bizjaka, 30. dan

31. januar

Sreda
1700

Brigita, opatinja
za + salezijance

1. februar

Četrtek
1700

Jezusovo darovanje – svečnica
za + mamo Ano Košnik, obl. in očeta Jurija

2. februar

Petek Blaž, mučenec 3. februar
Sobota
1900

Oskar, škof
za + Angelo Dolinar

4. februar

Nedelja
730 Tenetiše

830

5. nedelja med letom 
za + Anico Arnež (Mengarjevo mamo)
za + Nežo Grašič
za + Blaža in Marijo Gros

5. februar

čiščenje in  
krašenje 

Tenetiše: skupina
Trstenik: 

4. februar 


