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Jezusov krst  

 Janez je oznanjal: »Za menoj pride močnejši od 
mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred 
njim in odvezal jermen njegovega obuvala. Jaz 
sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim 
Duhom.«  
Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in se 
je dal Janezu krstiti v Jordanu. In ko je stopal iz 
vode, je videl odpirajoča se nebesa in Duha, ki je 
kakor golob prihajal nadenj in na njem ostal; in 
zaslišal se je glas iz nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, 
nad teboj imam veselje.«  

Mr 7, 1-11 

Župnijski pastoralni svet 

V začetku leta 2015 po vseh slovenskih župnijah poteče petletni mandat župnijskim 

pastoralnim svetom. Izbor oz. način predlaganja članov za nov mandat mora biti 

skrbno pripravljen. Ne bo, odveč, če na eni izmed sej ŽPS in v tiskanih oznanilih 

ter vsaj na eno izmed nedelj spregovorimo o pomenu ŽPS. Nauk Svetega pisma, 

pokoncilske in sploh novejše ekleziologije ter znamenja časa govorijo ne le o 

upravičenosti, ampak o nujnosti te ustanove, ki omogoča aktivno sodelovanje 

laikov pri apostolatu in je hkrati izraz soodgovornosti vernikov za življenje Cerkve. 

Koncilski odlok o laikih pravi, da je v župniji apostolat laikov tako nujen, da brez 

njega apostolat duhovnikov ne more roditi pravih sadov. 

Želim, da bi bil ŽPS še naprej prostor in priložnost za sodelovanje in dialog med 

duhovniki in laiki ter za duhovno in pastoralno oblikovanje članov. Vsem 

novoizvoljenim predstavnikom župnije vseh stanov in starostnih obdobij pa naj 

bodo leta novega mandata tudi leta milosti za spopolnitev in poglobitev 

krščanskega življenja in najlepša priložnost dela, truda in nesebičnega služenja 

celotnemu župnijskemu občestvu v Božjo čast in blagor župnije. 

msgr. Andrej Glavan novomeški škof in predsednik odbora za ŽPS pri SSK 

Volitve članov novega ŽPS bodo v nedeljo, 1. marca 2015. 

Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 19. 1. 2015 po večerni sveti maši. Vsi člani, lepo 
vabljeni. 

Molitvena osmina za edinost kristjanov, 18. do 25. 1. 2015 

Jezus je rekel Samarijanki: »Daj mi piti!« (Jn 4,7) 

Blaženi Anton Martin Slomšek je leta 1851 ustanovil Bratovščino sv. Cirila in 
Metoda, ki se je pozne je preimenovala v Apostolstvo sv. Cirila in Metoda. 
Namen je bil delo in molitev za edinost kristjanov. V Celjski dekaniji že dolgo 
pripravljamo posebna ekumenska srečanja na dekanijski ravni.  

Ekumenska osmina v dekaniji Celje 

18. 1. nedelja 18h Sv. Duh g. Marjan Jezernik 

19. 1. ponedeljek 18h Sv. Cecilija g. Miha Herman 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 11. januar 

Jezusov krst 

Pavlin Oglejski, škof 

     800  v čast Mariji Kraljici miru  
   930  † Ljudmila Terglav (gr. 7) 
1800   †† Marija in Karl Budna 
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 12. januar 
Tatjana, mučenka 

   800   na čast Brezmadežni in Sv. Duhu za 
           uslišane prošnje in varstvo 
   800   † Jože Marodi 
1800    † Ljudmila Terglav (gr. 8) 

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

     800  †† Ernest (obl.) in Jožica Rahle 

1800  za duše v vicah 

SREDA, 14. januar 
Odon, prior v Jurkloštru 

   800   †† iz družine Vampelj 
1800   † Elizabeta Počivalšek 

ČETRTEK, 15. januar 
Absalom, koprski škof  

   800    v zahvalo in za ozdravitev družin. debla 
1800   v zahvalo 

PETEK, 16. januar 
Honorat, škof 

     800  † Ljudmila Terglav (gr. 12) 
1800   † Matilda Oblak (pog.) 

SOBOTA, 17. januar 
Anton, puščavnik, opat 

   800    † Ljudmila Terglav (gr. 13) 
1800  †† Ivan (obl.) Slavko in Marija Skale 

NEDELJA, 18. januar 

2. nedelja med letom 

Marjeta Ogrska, kneginja 

     800  †† Jože Belaj in starši 
   930  †† Jani Aler, Jožica in Ernest Rahle 
1800   † Ljudmila Terglav (gr. 14) 
1030   Tremerje: † Jurij Magrič (obl.) 
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