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15. januar 2017 – 3 – 
2. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 1,29-34) 
Drugega dne je videl Jezusa, ko je prihajal k njemu, in je rekel: »Glejte, Jagnje 
božje, ki odjemlje greh sveta. Ta je tisti, o katerem sem rekel: Za menoj pride 
mož, ki je pred menoj; zakaj bil je prej ko jaz. In jaz ga nisem poznal; toda da se 
Izraelu razodene, zato sem jaz prišel in z vodo krščujem.« In Janez je pričeval: 
»Videl sem Duha, ki je prihajal kakor golob z neba in ostal na njem. In jaz ga 
nisem poznal; toda ta, ki me je poslal z vodo krščevat, mi je rekel: ‚Na kogar boš 
videl Duha prihajati in ostati na njem, ta je, kateri krščuje s Svetim Duhom.‘ In 
jaz sem videl in sem priča, da je ta božji Sin.«  

Srečanje Župnijskega pastoralnega seta bo v ponedeljek, 16. januarja ob 19. uri. 
Vsi člani, lepo vabljeni! 

Molitvena osmina za edinost kristjanov 2017 
Letošnja molitvena osmina za edinost (18.1. – 25.1.) ima poseben značaj, saj 
mineva petsto let od začetka reformacije v Nemčiji (1517). Ta dogodek je močno 
zaznamoval vso evropsko, svetovno in tudi slovensko zgodovino in kulturo.  

Datum Župnija Kdo 

18. 1. sreda 
Sv. Duh  ob 18.00:  

sv. maša in ekumenska molitev  

Škof dr.  Stanislav 

Lipovšek 

19. 1. četrtek 
Sv. Cecilija ob 18.00: maša in nagovor   

Dom sv. Jožef ob 19.00 Predavanje: 

Imamo mirno vest  

Tone Lipar, SDB 
 

dr. Roman Globokar 

20. 1. petek Kompole ob 18.00: sv. maša in nagovor  Vlado Bizant, CM 

21. 1. sobota Teharje  ob 18.00: sv. maša in nagovor dr. Metod Benedik 

22. 1. nedelja Svetina ob 10.30: sv. maša in nagovor dr. Vinko Kraljič 

23. 1. 

ponedeljek 

Sv. Jožef:  ob 18.00 litanije,  

sklep češčenja in ob 18.30  sv. maša 

Mitja Franc, SDB 

24. 1. torek 
Bl. A. M. Slomšek: ob 18.00 litanije, 

sklep češčenja in 18.30  sv. maša 

Jože Planinšek, CM 

25. 1.  sreda 
Sv. Danijel: ob 18.00: sv. maša in 

nagovor 

Škof dr. Stanislav 

Lipovšek 

Skavta stega Celje 1, Blaž Jesenek in 
Blaž Boršič se v začetku februarja 
odpravljava na misijon v Gambelo, 
manjše mesto v Etiopiji kjer bova 
poučevala otroke, ki nimajo teh osnovnih 
možnosti. Zaradi velike revščine na tem 
področju zbirava barvice, plišaste igrače 
in finančna sredstva za tamkajšnje prebivalce in se na vas obračava s prošnjo 
za pomoč. V cerkvi je škatlica za finančna sredstva, ostale materialne darove pa 
lahko oddate v župnišču. Za vaše darove se vam zahvaljujeva in upava, da 
skupaj omogočimo otrokom za odtenek lepše življenje. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 15. januar 

2. nedelja med letom 

Absalom, koprski škof 

   800  †† Stanko in Ana Štrajhar 
   930  †† starši Tuhtar, Koren in sorodniki 
                ter v zahvalo 
1800  za župljane in dobrotnike 
1100  Tremerje: † Vojmir Žučko 

PONEDELJEK, 16. januar 
Honorat, škof 

     800   po namenu 
1800   za Božjo pomoč in rešitev 

TOREK, 17. januar 
Anton Puščavnik, opat 

     800   za zdravje 
 1800  † Anton Vengust 

SREDA, 18. januar 
Marjeta Ogrska, kneginja 

   800   † teta Mihela 
1800  † Ivan Vampelj 

ČETRTEK, 19. januar 
Makarij Alksandrijski, opat 

   800  po namenu 
1800  †† Zofija in Martin Krajnc 

PETEK, 20. januar 
Fabijan, papež, muč. 

     800   †† mama Neža in pet bratov 
1800   † Cvetko Konec 

SOBOTA, 21. januar 
Neža, devica, mučenka 

     800  za ozdravitev druž. debla, za zdravje 
1800  † Franc Plajnšek 
1800  † Stanislav Oštir (obl.) 

NEDELJA, 22. januar 

3. nedelja med letom 

Vincencij, diakon, muč. 

   800  † Frančiška Ocvirk 
   930  † Friderik Hajdinjak 
1800  †† Franc, Fanika, Tone in Terezija 
               ter sorodniki Golec 
1100  Tremerje: za župljane in dobrotnike 

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


