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NEDELJA 3. MED LETOM – Nedelja Svetega pisma  

26.01.  
 

7.00     za farane                                    

8.30    na Pernovem   za +Janeza Štefančič 

10.00   za +Jožeta Pohole, obl., in Marjana Zagorec  

Ponedeljek Angela Merici, ustanoviteljica uršulink    

27.01.               18.00   za +Alojza in Jožefo Podlesnik ter Emilijo in Faniko Gornik  

Torek Tomaž Akvinski                                                            

28.01.        7.00     za +Ivico Videnšek, obl.                        

Sreda Konstancij                                     

29.01.                                7.00     za +Nejčeka Škrubej              

Četrtek Martina                                                                   

30.01.        8.00     na Pernovem  za +Avgusta in Amalijo  

                                          ter rodbini Pečnik in Štamol 

Petek Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev                          

31.01.  18.00   za +Franca Šmarčan, obl.  

Sobota Brigita Irska                          

01.02.         7.00     za rajne starše Žagar in Guček               

NEDELJA JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA               

02.02.  
 

  

7.00     za farane                                    

8.30    na Pernovem   za +Franca in Vero Majer            

10.00   za +Marijo Jelen, obl.  
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Ko pa je hodil  
ob Galilejskem morju,  
je zagledal dva brata:  

Simona, z imenom Peter,  
in njegovega brata Andreja,  

ko sta mrežo metala v morje;  
bila sta namreč ribiča.   

Reče jima:  
»Hodíta za menoj in napravil  

vaju bom za ribiča ljudi.« 
 In takoj sta mreže popustila 

in šla za njim.  
 

(Mt 4,18–20) 

Reče jima: »Hodíta za menoj  

in napravil vaju bom za ribiča ljudi.«  
 In takoj sta mreže popustila in šla za njim.  

(prim. Mt 4,19–20) 

 

Ne zakopljite talentov! Stavite na 

velike ideale, tiste ideale, ki razširijo 

srce, na tiste ideale služenja, ki storijo, 

da so vaši talenti rodovitni. Življenje 

nam ni podarjeno zato, da ga 

ljubosumno ohranjamo sami zase, 

temveč nam je podarjeno zato, da ga 

darujemo. Dragi mladi, imejte 

velikodušno srce! Ne bojte se sanjati o 

velikih stvareh! 

 

Kako težko je v našem času sprejeti dokončne odločitve! Mika nas 

začasno. Smo žrtve težnje, ki nas sili v začasnost …, kakor da bi želeli 

ostati mladostniki. Je kar malce očarljivo ostati mladostnik, in sicer za 

vse življenje. Ne bojmo se dokončnih obveznosti, obveznosti za vse 

življenje! In tako bo življenje rodovitno! In to je svoboda: imeti 

pogum sprejeti te odločitve z velikodušnostjo. 

 

Kaj pomeni biti velikodušen? Pomeni, da imamo veliko srce, da imamo 

veličino duha. Pomeni, da imamo velike ideale, željo izvrševati velike 

stvari, da odgovorimo na to, kar Bog zahteva od nas: vestno 

izpolnjevati vsakdanje dolžnosti, vsakdanja dejanja, obveznosti, 

srečanja z ljudmi. Pomeni delati majhne vsakdanje stvari z velikim 

srcem, odprtim za Boga in za druge. 
 

Papež Frančišek 


