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8. februar 2015 – 6 – 
5. nedelja med letom 

 

Jezus ozdravlja in uči po vsej Galileji  
Ko so prišli iz shodnice, so z Janezom in Jakobom takoj stopili v hišo Simona in 

Andreja. Simonovo taščo pa je tresla mrzlica in brž mu povedo o njej. Pristopil je, jo 

prijel za roko in jo vzdignil. Pri tej priči jo je mrzlica zapustila in ona jim je stregla.  
Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedence in 

vse mesto je bilo zbrano pri vratih. Ozdravil je mnogo takih, ki so trpeli za različnimi 
boleznimi, in mnogo hudih duhov izgnal, toda branil jim je o tem govoriti, ker so ga 

poznali.  
 Zjutraj, ko je bilo še zelo temno, je vstal in odšel, se napotil na samoten kraj in tam 

molil. Simon in njegovi tovariši so pohiteli za njim in, ko so ga našli, so mu rekli: »Vsi 

te iščejo.« In rekel jim je: »Pojdimo drugam, v bližnje trge, da bom 

tudi tam učil, kajti za to sem prišel.« In hodil je okoli, učil v 

njihovih shodnicah po vsej Galileji in izganjal hude duhove.  

Mr 1,29-39 

Misijon v celjski dekaniji,   6. – 15. marec 2015 

Za dan posvečenega življenja je papež Frančišek redovnikom 
in redovnicam naročil: »Prebudite svet!« Vendar ne bodo dovolj besede, svet 
bo potrebno prebuditi z dejanji, s pričevanji o našem delovanju. To pomeni, da 
se misijon začne najprej v nas redovnikih in redovnicah, v misijonarjih.  
Mi, misijonarji, se moramo prvi »prebuditi,« se vrniti k »prvi Ljubezni,« k 
našim karizmam ter s pogumom in odločnostjo stopiti na pot spreobrnjenja. 
Takrat bomo pripravljeni odpreti vrata naših src na sprejemanje, pogovor, 
zaupanje stisk, tolažbo in veselje z drugim človekom, ki nas potrebuje in nas 
pričakuje. 
Čas misijona v župniji je čas milosti za misijonarje in za vernike. To je čas 
odločitve, čas brisanja prahu in  prezračenja naših duš. To je čas odpuščanja in 
prošnje za odpuščanje. Je čas, da pogledamo s hvaležnostjo na našo preteklost.  
Je čas pogleda v prihodnost z globoko vero in zaupanjem Bogu, karkoli se 
zgodi. Je čas veselja in potrditve naše verske poti.  
Pred vsem je to čas SRECANJA z živim Bogom, ki je LJUBEZEN. 
Za to molimo in prosimo Boga že danes.  

s. Grazyna 
Več si lahko preberete na http://misijon.dekanija-celje.si/ 

Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 9. februarja 2015 po večerni sveti maši. Vsi 
člani, lepo vabljeni. 

Lurška Mati Božja, sreda, 11. februar - Na praznik Lurške Matere bomo z 
geslom »Slepemu sem bil oko in hromemu noge«  obhajali 23. svetovni dan 
bolnikov. Na ta dan bo v kapeli celjske bolnišnice ob 19. uri daroval sveto mašo 
celjski škof dr. Stanislav Lipovšek. K sveti maši lepo vabljeni bolniki, njihovi 
domači in sorodniki, zaposleni v bolnišnici in tudi drugi verniki.  

Pri nas pa bo po večerni maši procesija s svečkami. 

Molitev za duhovne poklice - Molitvena zveza za duhovne poklice celjske 
škofije in dekanija Celje vabita  na mesečni molitveni shod v cerkvi Marijinega 
vnebovzetja v Celju, ki bo 15. februarja 2015: 

Ob 15 uri molitvena ura 
Ob 16 uri sveta maša po namenu MZDP 

Vabljeni vsi člani MZDP in tisti, ki molite za nove duhovne poklice! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 8. februar 

5. nedelja med letom 

Hieronim Emiliani, red. ustan. 

     800  †† Berta in Alojz Zeme 
   930  † Marija Čečko 
1800   po namenu 
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 9. februar 
Apolonija, devica, muč. 

     800  †† iz družine Druks 
1800   †† Anton in Marko But 

TOREK, 10. februar 
Sholastika, devica 

     800  † Martin Slemenšek 
1800   †† iz družine Povhe 

SREDA, 11. februar 
Lurška Mati Božja. 

     800  † Anton Slemenšek 
1800   za zdravje 

ČETRTEK, 12. februar 
Feliks, opat  

   800    po namenu 
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 13. februar 
Jordan Saški, redovnik 

     800  † Jože Knez 
1800   po namenu 

SOBOTA, 14. februar 
Valentin (Zdravko), duh., m. 

   800    po namenu 
1800  † Angela Krumpačnik (obl.) 

NEDELJA, 15. februar 

6. nedelja med letom 

Klavdij, redovnik 

     800  † Jože Marodi 
   930  †† iz družine Gnus 
1800   † Gusti Kaučič (2. obl.) 
1030   Tremerje: †† Anton Bevc in Belej 
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