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2. nedelja med letom 

 

Svatba v Kani galilejski 

Tretji dan je bila svatba v Kani galilejski in Jezusova mati je bila tam. Povabljeni 
pa so bili na svatbo tudi Jezus in njegovi učenci. In ko je vino pošlo, reče Jezusu 
njegova mati: »Vina nimajo.« Jezus odgovori: »Kaj je meni in tebi, žena? Moja ura 
še ni prišla.« Njegova mati reče strežnikom: »Kar koli vam poreče, storite!« Stalo 
pa je tam po šegi judovskega očiščevanja šest kamnitih vrčev, ki so držali po dve 
ali tri mere. Jezus jim reče: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnili so jih do vrha. 
Nato jim reče: »Zajemite zdaj in nesite starešini!« In nesli so. Ko pa je starešina 
pokusil vodo, ki je postala vino, in ni vedel, od kod je – strežniki pa, ki so bili vodo 
zajeli, so vedeli – pokliče ženina in mu reče: »Vsak človek najprej daje dobro vino 
in, ko se napijejo, tedaj 
slabše. Ti pa si dobro vino 
prihranil do zdaj.« Tako je v 
Kani galilejski Jezus storil 
prvi čudež in razodel svoje 
veličastvo – in njegovi učenci 
so verovali vanj. 

Janezov evangelij 2,1-11 

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV 

Blaženi škof Anton Martin Slomšek, glavni zavetnik naše škofije, se veseli, da 
smo vedno, še posebej v tednu molitve za krščansko edinost, po naših župnijah 
apostoli molitve in dela za popolnejšo edinost, ki ni le zapoved našega Gospoda, 
ampak tudi razpoznavno znamenje Kristusovih učencev. V celjski dekaniji bomo 
teden krščanske edinosti obhajali po vseh župnijah. Letošnja molitvena osmina 
nam postavlja vprašanje: »Mar je Kristus razdeljen?« (1 Kor 1,13). Še posebej 
vabljeni k skupnim srečanjem, ki bodo:  

– v ponedeljek, 18. januarja – Sv. Duh ob 18. uri, Marjan Jezernik;  

– v torek, 19. januarja – Kompole ob 18. uri, Vinko Kraljič;  

– v sredo, 20. januarja – Svetina ob 17. uri, Miha Herman;  

– v četrtek, 21. januarja – Teharje ob 18. uri, Srečko Hren;  

– v petek, 22. januarja – Sv. Cecilija ob 18. uri, Tone Lipar;  

– v soboto, 23. januarja – Sv. Jožef ob 18.00, Ivan Hrastnik;  

– v nedeljo, 24. januarja – Bl. A. M. Slomšek ob 8.00, br. Metod Benedik;  

– v ponedeljek, 25. januarja – Sv. Danijel ob 18. uri sveta maša, nato ekumenska 
molitev za edinost, pri kateri bodo sodelovali predstavniki Evangeličanske, 
Srbske pravoslavne in Binkoštne cerkve, škof Stanislav Lipovšek.  

V tednu krščanske edinosti bo pri Sv. Jožefu v Celju v sredo, 20. januarja 2016, 
ob 19. uri tudi predavanje mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla.  

Dom sv. Jožef Celje vabi tudi na orgelski koncert, ki bo v petek, 22. januarja, ob 
19. uri, v cerkvi sv. Jožefa Celje. Andreja Golež (orgle) in Nina Frank (orgle), 
bosta izvedli dela za dvoje orgel in orgle štiriročno. 

Kako do boljšega zdravja - Delavnica zdravo živim bo 20. januarja ob 17. uri v 
škofijskem domu Vrbje Žalec. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 17. januar 

2. nedelja med letom 

Anton, puščavnik, opat 

     800  v zahvalo  
   930  †† iz družine Gnus 
1800  †† Jožef in Marija Pristovšek 

1100   Tremerje: v zahvalo Mariji Pomagaj za  
                              zdravje in za duše v vicah 

PONEDELJEK, 18. januar 
Marjeta Ogrska, kneginja, red. 

     800  v zahvalo 
1800   † Ivana Kastelic 

TOREK, 19. januar 
Makarij Aleksandrijski, opat 

     800   v zahvalo 
1800   † Mihael Tržan 

SREDA, 20. januar 
Sebastijan (Boštjan), muč. 

     800   v zahvalo 
1800   † Marko Mavrič 

ČETRTEK, 21. januar 
Neža (Janja), devica, muč. 

     800   v zahvalo 
1800   † Jožef Sitar 

PETEK, 22. januar 
Vincencij, diakon, muč. 

     800   v zahvalo 
1800   † Friderik Hajdinjak (obl.) 

SOBOTA, 23. januar 
Henrik Suzo, redovnik 

     800  za pozabljene duše v vicah 
1800   †† Franc in Fanika Golec 

NEDELJA, 24. januar 

3. nedelja med letom 

Frančišek Saleški, škof, c. uč. 

     800  † Mitja Ivanšek (obl.) 
   930  † Alojz Vrbovšek 
1800  za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: v zahvalo 

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


