
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

OOZZNNAANNIILLAA 

http://www.cecilija.net/ 

25. januar 2015 – 4 – 
3. nedelja med letom 

 

Prvi učenci 

Ko je hodil ob Galilejskem morju, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ko 

sta mreže metala v morje; bila sta namreč ribiča. Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj 
in napravil vaju bom za ribiča ljudi.« In takoj sta mreže popustila in šla za njim. Ko je 

od tam šel malo dalje, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata 

Janeza; tudi ta dva sta bila v čolnu in sta popravljala mreže; takoj ju je poklical in 

zapustila sta svojega očeta Zebedeja z najemniki v čolnu in odšla za njim.    

Mr 1, 16-20 

Nedelja Svetega pisma - Nedelja svetega pisma je vedno 
blizu spomina spreobrnjenja apostola Pavla in sklepa 
molitvenega tedna za edinost kristjanov. In vse se lepo 
dopolnjuje. Apostol Pavel je rasel ob Svetem pismu in ga s 
svojimi pismi soustvarjal. In - ker imamo vsi kristjani isto 
Sveto pismo, tudi ista Pavlova pisma, nas to že povezuje med seboj, je prispevek k 
ekumenizmu, k delu za edinost kristjanov. Tudi novi slovenski prevod Svetega 
pisma je ekumenski, isti za vse krščanske Cerkve. Zato se Bogu zahvaljujemo za 
Sveto pismo. Nedeljo Svetega pisma so razglasili naši škofje na pobudo biblicistov 
in jo obhajamo vsako leto na zadnjo nedeljo v januarju.  
Je praznik vseh tistih, ki bogato ponujajo Božjo besedo: z razlago pri maši, na 
misijonih po župnijah in na duhovnih vajah v verskem tisku in verskih oddajah. Je 
zahvala za nov prevod z opombami, uvodi in drugimi pripomočki pri 
Svetopisemski družbi Slovenije. Je spodbuda, da bi vzeli v roke priročnike o 
Svetem pismu, ki jih izdajajo Ognjišče, Družina, Mohorjeva družba in drugi, ali šli 
na romanje v svetopisemske kraje s Komisariatom za Sveto deželo, da bi se 
pridružili svetopisemskim skupinam po župnijah, ali pa Slovenskemu bibličnemu 
gibanju, ki izdaja biblično revijo Božja beseda danes, prireja srečanja, dopisni tečaj 
in predavanja po župnijah - o Svetem pismu.  
Nedelja Svetega pisma naj bo zahvala za Gospodov dar, da nam "razlaga pismo", 
prav kakor je praznik Svetega Rešnjega telesa zahvala za dar, da nam "lomi kruh", 
Misel iz nove evharistične molitve pri mašah za različne potrebe nas postavi pred 
Emavs, pred učenca, ki sta prepoznala Jezusa - po lomljenju kruha pred učenca, ki 
sta se vprašala tudi v našem imenu: Ali ni najino srce gorelo v nama, ko nama je po 
poti govoril in odpiral Pisma? Naj tudi nedelja Svetega pisma pomaga: da ne bi 
ostajali brezbrižni, da bi tudi naše srce zagorelo, da bi prepoznavali Jezusa in 
globoko zajeli iz odprtih zakladov Svetega pisma!  

Mohorski večer ob knjigi Kapucinski samostan s cerkvijo sv. Cecilije bo v 
sredo, 28. januarja 2015 ob 16.30 v Mohorjevi dvorani, Prešernova 23, Celje. 
Gost popoldneva bo avtor knjige br. Metod Benedik. Lepo vabljeni. 

Duhovna obnova za birmance – Od 30. januarja do 1. februarja bodo imeli naši 
letošnji birmanci v Vrbju duhovno obnovo. Spremljajmo jih z molitvijo. 

Gregor Čušin, Peti evangelij – Monodrama bo v četrtek, 29. januarja ob 20. uri v 
Domu sv. Jožefa v Celju. 

Škofijsko srečanje starejših bo pri sv. Jožefu v Celju v nedeljo, 1. februarja ob 16. 
uri. Prvi del: Živeti iz izkušnje, predavanje  dr. Sebastijana Kristoviča. 
Drugi del: molitvena ura in sv. maša. 

Skrb za cerkev in župnijskih prostorov - Bog povrni vsem, ki ste v januarju 
poskrbeli za urejenost cerkva in župnijskih prostorov. V februarju so v župnijski 
cerkvi na vrsti župljani iz Zagrada, Zvodnega, Pečovnika in Osence. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 25. januar 
3. nedelja med letom 

- nedelja Svetega pisma 
Spreobrnitev apostola Pavla 

     800  †† Frančiška in Jože Ocvirk 
   930  † Marija Čečko (30. dan) 
1800   † Ljudmila Terglav (gr. 21) 
1030   Trem.: †† Ciril in Marija Hriberšek (obl.) 

PONEDELJEK, 26. januar 
Timotej in Tit, škofa 

   800   † Ljudmila Terglav (gr. 22) 
1800    † Elizabeta Počivalšek (30. dan) 

TOREK, 27. januar 
Angela Merici, ustan. uršulink 

     800  †† Jožica, Viktor in Drago Jeromel 
                ter vsi Vester in Jeromel 

1800  † Ljudmila Terglav (gr. 23) 

SREDA, 28. januar 
Tomaž Akvinski, duh., c. uč. 

   800   za zdravje in družinsko deblo 
1800   † Ljudmila Terglav (gr. 24) 

ČETRTEK, 29. januar 
Konstancij, škof  

   800    †† Veronika in Miran Ravnjak  
                ter Jože Kac in vsi †† Ravnjak 
1800   † Ljudmila Terglav (gr. 25) 

PETEK, 30. januar 
Martina, mučenka 

     800  za zdravje 
1800   po namenu 

SOBOTA, 31. januar 
Janez Bosko, ustan. salezijancev 

   800    † Ljudmila Terglav (gr. 27) 
1800  † Ana Kamšak 

NEDELJA, 1. februar 

4. nedelja med letom 

Brigita Irska, opatinja 

     800  na čast Mariji Pomagaj v zahvalo 
   930  †† Amalija in Kristina Žveplan 
1800   † Ljudmila Terglav (gr. 28) 
1030   Tremerje: †† iz družine Skale in Lešek 
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