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5. nedelja med letom 

 

Jezus pokliče prve štiri učence 

Ko pa je množica pritiskala za njim, da bi poslušala božjo besedo, je on stal ob 
Genezareškem jezeru.  Zagledal je dva čolna, ki sta bila pri bregu; ribiči so bili 
stopili iz njih in so izpirali mreže.  Stopil je v enega izmed čolnov, ki je bil Simonov, 
in ga prosil, naj odrine malo od kraja;  in sédel je ter iz čolna učil množico. Ko pa 
je nehal govoriti, je Simonu rekel: »Odrini na globoko in vrzite svoje mreže na lov!« 
Simon se je oglasil in mu rekel: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli; 
toda na tvojo besedo bom vrgel mrežo.« In ko so to storili, so zajeli veliko množino 
rib, da se je njih mreža trgala. Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj jim 
pridejo pomagat. Ti so prišli in napolnili so oba čolna, da sta se potapljala. Ko pa 
je Simon Peter to videl, je padel Jezusu k nogam in rekel: »Pojdi od mene, Gospod, 
ker sem grešen človek!« Zaradi ribjega lova, ki so ga bili zajeli, je namreč obšla 
groza njega in vse, ki so bili z njim;  prav tako pa tudi Zebedejeva sinova Jakoba in 
Janeza, ki sta bila Simonova tovariša. Jezus pa je Simonu rekel: »Ne boj se; odslej 
boš ljudi lovil!« In potegnili so čolna h kraju, popustili vse in šli za njim. 

Lukov evangelij 5,1-11 

Pepelnica - Po starodavnem obredu pepeljenja spominja Cerkev svoje vernike na 
usodo smrti kot na poslednjo in najbolj gotovo resničnost slehernega življenja. 
Pepel, ki ga potresemo na glavo, je znamenje neizbežne minljivosti zemeljskega 
bivanja; pa ne samo to – še bolj je znamenje ranljivosti in krhkosti sedanjega 
življenja. Mnogokrat se ljudje s svojim bivanjem počutimo tako trdno zasidrane, 
močne in neogrožene … A vendar, kako malo je potrebno, da se nam vse sesuje v 
prah in pepel… In človek, ki je bil nekoč nekdo in nekaj, ostane trpeče bitje, odvisno 
v svojih najbolj osnovnih potrebah od pomoči, žrtve in dobrote bližnjih. 

Obred na pepelnično sredo nam sporoča prav to: 

Življenja nima nihče iz svoje lastne moči in ničesar ni, kar bi si mogli dati sami in bi 
se s tem lahko ponašali. Življenjske sile je v nas le toliko, kolikor in kadar nam jo 
naklanja Oče, ki je v nebesih. Vse, kar smo in kar imamo, je njegov dar. Zato je edini 
pravilni odnos do življenja hvaležnost Stvarniku za vse. Vsak pa, kdor se ponaša in 
napihuje v tem, kar je, je kakor nespameten mož, ki si je hišo postavil na pesku. 

Križev pot je značilna pobožnost postnega časa, ki nas ob sočutju do trpečega 
Kristusa spodbuja k osebnemu spreobrnjenju in pokori. Križev pot bo vsak petek 
pred jutranjo in večerno mašo in v nedeljo pred večerno mašo.  

Lurška Mati Božja, četrtek, 11. februar - Na praznik Lurške Matere bomo z 
geslom »Zaupati usmiljenemu Jezusu kakor Marija: ˝Karkoli vam reče, storite˝« 
obhajali 25. 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 bo po večerni maši procesija s svečkami. 

Romanje v Assisi za družine in odrasle od 27. aprila do 1. maja. Na romanju bodo 
imeli otroci svojo animacijo. 
Prijave: br. Marko Senica, marko.senica@rkc.si, GSM:041/288-885 

Mladi iz župnije Celje sv. Jožef, vabijo na uprizoritev veseloigre ''Miciki je treba 
moža,'’ torek, 9. februarja, ob 16. uri, v Kardinalovi dvorani Doma sv. Jožef Celje 

Dom sv. Jožef Celje vabi v nedeljo, 7. februarja ob 16. uri na kulturno akademijo v 
Kardinalovo dvorano Doma sv. Jožef Celje. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 7. februar 
5. nedelja med letom 

Rihard, kralj 
Rozalija, redovnica 

     800  †† Berta in Alojz Zeme 
   930   † Marija Verbič (gr. 5) 
1800  za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: †† Bezgovšek in Hriberšek 

PONEDELJEK, 8. februar 
Jožefina Bakhita, sužnja 

     800  † Marija Verbič (gr. 6) 
1800   †† Angela in Matevž Lešnik 

TOREK, 9. februar 
Apolonija Polona), devica, m. 

     800   † Marija Verbič (gr. 7) 
1800    † Janko Tomažič 

SREDA, 10. februar 
++ Pepelnica 

     800  † Antonija Lenhart 
1800  †† Komerički in Maruša 

ČETRTEK, 11. februar 
Lurška Mati božja 

     800  † Marija Verbič (gr. 9) 
1800  za nerojene otroke 

PETEK, 12. februar 
Feliks, opat 

     800  za zdravje 
1800   † Jožef Sitar (30. dan) 

SOBOTA, 13. februar 
Jordan Saški, redovnik 

     800   † Monika Drev 
1800    † Karli Romih 

NEDELJA, 14. februar 

1. postna nedelja 

Valentin (Zdravko), duh., muč. 

     800  † Terezija Ljubek 
   930   † Marija Verbič (gr. 12) 
1800  za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: †† Anton Bevc in vsi iz družine 
                              Bevc in Belej 
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