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VSAKDANJA ZVESTOBA V MALEM 

S praznikom Jezusovega krsta končujemo božični čas. Kar prekratek je bil, da bi bili 

utegnili doumeti, kaj pomeni, da je Bog obiskal to zemljo in postal eden izmed nas. 

Zato naj jaslice, ki ste jih morda postavili v dnevni sobi, še kar ostanejo nekaj tednov, 

tja do svečnice. 

Bog se nam je za božič razodel v najbolj nevsiljivi podobi, ki je možna: v podobi 

nebogljenega otroka. Morda zato, da bi vsem ljudem olajšal pot do sebe in da bi ga vsi 

lahko sprejeli. 

Človek želi odrasti, da bo izpolnil svojo življenjsko nalogo. Nekaj podobnega je veljalo 

tudi za Jezusa. V današnjem evangelijskem odlomku ga ne srečujemo več v jaslicah, 

ampak kot odraslega moža. Vmes pa je trideset let skritega življenja v Nazaretu, ko se 

izuči poklica in ga opravlja kakor vsak drug. Kako je mogoče, da celih trideset let ne 

naredi nič izrednega?  

Odgovor bomo našli v besedah preroka Izaija, ki so zapisane o Jezusovem življenju: 

»Ne bo vpil, ne bo hrupa delal, ne bo dal slišati svojega glasu po ulicah.« 

Jezus res ni nikoli vpil ali delal hrupa. Najbrž je hotel s tem pokazati, da je bistvo 

življenja ravno v takšnih, na videz nepomembnih vsakdanjosti, ne pa v izrednih 

dejanjih. Vsakdanja zvestoba v malem, vsakdanje dobro ne dela hrupa, pač pa edinole 

to šteje. V tem se izkaže vrednost našega življenja! 

MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST KRISTJANOV, 18. do 25. 1. 2014 

»Mar je Kristus razdeljen?« (1 Kor 1,13) 

Ekumenska osmina v dekaniji Celje 

18. 1. sobota 18h Sv. Duh Jože Planinšek 

19. 1. nedelja 15h - sv. Jožef - molitveno bogoslužje 
na sedežu bratovščine, prihod 

relikvij bl. Slomška in Grozdeta in 
nato slovesna akademija 

g. škof 
Stanislav Lipovšek 

20. 1. ponedeljek 18h Sv. Cecilija David Zagorc 

SREČANJE ŽPS bo v ponedeljek, 13. 1. 2014 ob 18,45. Vsi člani, lepo vabljeni. 

NEPREKINJENO ČEŠČENJE V CELJSKI STOLNICI 

V ponedeljek, 13.01.2014, se bo v Slomškovi kapeli v stolnici (v levi ladji) 
začelo češčenje Najsvetejšega, ki bo glede na do sedaj zbrane prijave (stalnih 
molivcev) trenutno potekalo po naslednjem razporedu: 
- ponedeljek, torek in sredo od 7.30 do 21. ure 
- četrtek od 18.30 do 21. ure in petek od 15. do 21. ure 
Med sv. mašami češčenje ne poteka. 

Vsi lepo vabljeni, da kot stalni molivci sodelujete pri češčenju. Prijavljeni stalni 
molivci omogočajo, da češčenje sploh lahko poteka. Prijavite se lahko: 
-  s prijavnico, na GSM št. 031 209 962 ali po elektronski pošti na 
naslov cescenje@gmail.com, 
Še posebej iščemo in vabimo nove molivce za četrtek, petek, soboto in nedeljo, 
da bi češčenje lahko potekalo vsak dan po jutranji sv. maši do 21. ure.  

KOLEDAR  IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 12. januar 

Jezusov krst 

Tatjana, mučenka 

     800  †† Jože Belaj in starši 
   930   † Jože Pristovšek 
1800   po namenu 
1030   Tremerje:   za župljane in dobrotnike  

PONEDELJEK, 13. januar 
Hilarij, škof, c. uč. 

   800    †† Franc Dorn in sorodniki 
1800    ni namena 

TOREK, 14. januar 
Odon, prior v Jurkloštru 

  800   † br. Angel Kralj 
1800  ni namena 

SREDA, 15. januar 
Absalom, koprski škof 

   800   † Jože Marodi 
1800  ni namena 

ČETRTEK, 16. januar 
Honorat, škof 

    800   ni namena 
1800  † Ludvik Kamplet 

PETEK, 17. januar 
Anton, puščavnik, opat 

   800    ni namena  
1800  † Antonija Viher 

SOBOTA, 18. januar 
Marjeta Ogrska, kneginja 

  800    † Jože Marodi 
1800   ni namena  

NEDELJA, 19. januar 

2. nedelja med letom 

Makarij, opat 

     800  †† starši Ocvirk 
   930   † Toni Slamnik 
1800   za župljane in dobrotnike  
1030   Tremerje:   ni namena 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804  
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