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22. januar 2017 – 4 – 
3. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 4,12-23) 
Ko pa je slišal, da so Janeza vrgli v ječo, se je umaknil v Galilejo. In zapustil je Nazaret 
in prišel v Kafarnaum, ki je ob morju, v Zabulonovi in Neftalijevi pokrajini, in se je 
tam nastanil. Tako se je spolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiju, ki 
pravi: ‚Zemlja Zabulonova in zemlja Neftalijeva, ob potu k morju, onkraj 
Jordana, poganska Galileja, ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč; in 
njim, ki so sedeli v deželi smrtne sence, je luč zasvetila.‘ 
Od tedaj je začel Jezus oznanjati in opominjati: »Spreobrnite se, zakaj nebeško 
kraljestvo se je približalo.« Ko pa je hodil ob Galilejskem morju, je zagledal dva 
brata: Simona, z imenom Peter, in njegovega brata Andreja, ko sta mrežo metala v 
morje; bila sta namreč ribiča. Reče jima: »Hodíta za menoj in napravil vaju bom za 
ribiča ljudi.« In takoj sta mreže popustila in šla za njim. In ko je od tam šel dalje, je 
videl druga dva brata: Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ko sta 
z očetom Zebedejem v čolnu popravljala mreže, in ju je poklical. In ta dva sta čoln in 
očeta takoj zapustila in šla za njim. In Jezus je hodil po vsej Galileji, učil po njih 
shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva; in ozdravljal je vsakršno bolezen in 
vsakršno slabost med ljudstvom. 

Približno tretjina evangelija govori o ozdravljenjih, ki jih je Jezus storil v svojem kratkem 

javnem delovanju. Ti čudeži imajo povsem jasne značilnosti. Nikoli nimajo namena, da 

bi se jim ljudje čudili ali pa da bi poveličevali tistega, ki jih dela. Zelo pogosto Jezus 

naroča ozdravljencem, naj o ozdravitvi ne pripovedujejo nikomur, da bi tako preprečil 

pretirano navdušenje; potem ko naredi čudež, se Jezus včasih celo skrije in za seboj 

izbriše sleherno sled. To nima nič skupnega z določenimi čudeži, o katerih se širi glas le 

zato, da vzbujajo začudenje. Danes nekatere ljudi očara, ko slišijo za posameznike, ki 

imajo zmožnost lebdenja ali pa moč, da se predmeti pojavljajo in spet izginjajo in 

podobno. Komu služijo tovrstni čudeži, recimo, da to tudi so? Nikomur, ali pa le njim 

samim, da bi si privabili učence ali pa z njimi služili denar. 

Jezus dela čudeže iz drugega zelo preprostega razloga: iz usmiljenja, ker ljubi ljudi in je 

ganjen, včasih celo do solz, ko vidi njihovo trpljenje. Dela čudeže, da bi pomagal ljudem 

prepoznati, da se je »približalo nebeško kraljestvo« in jim tako pomagal verovati. 

Ozdravlja tudi zato, da bi jim oznanil, da je Bog na strani življenja in da bo končno, 

skupaj s smrtjo, premagana tudi bolezen, in ne bo »več ne žalovanja, ne solza«. A ne 

ozdravlja le Jezus sam, ampak naroča apostolom, naj tudi oni ozdravljajo: »Poslal jih je 

oznanjat Božje kraljestvo in ozdravljat bolnike« (Lk 9,2).    

 R. Cantalamessa 

Molitvena osmina za edinost kristjanov 2017 - Glavna misel letošnjega tedna 
molitev za edinost je sprava. Bog nas je v Kristusu spravil s seboj in nam zaupal 
besedo sprave. Prejeli smo naročilo, da z besedami in dejanji oznanjamo spravo. K 
temu nas priganja Kristusova ljubezen. Sprava je eden najlepših in najbolj 
osrečujočih dogodkov, pa naj bo to sprava med ljudmi, še bolj pa sprava z Bogom. 

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, sklep osmine 

Škof dr.: Stanko 

Lipovšek 

Duhovna obnova za veroučence 8. in 9. razreda (letošnjih birmancev) bo od 27. 
do 29. januarja v Vrbju pri Žalcu. Spremljajmo jih z molitvijo. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 23. januar 
Zaroka Marije in Jožefa 

     800   po namenu 
1800   po namenu 

TOREK, 24. januar 
Frančišek Saleški, škof, c. uč. 

     800   po namenu 
 1800  po namenu 

SREDA, 25. januar 
Spreobrnjenje ap. Pavla 

   800   †† iz družine Lebič in Krznar  
1800  † Veronika Zakelšek 

ČETRTEK, 26. januar 
Timotej in Tit, škofa 

   800  po namenu 
1800  †† iz družine Corl 

PETEK, 27. januar 
Angela Merici, devica, c. uč. 

     800   † Jožica Jeromel ter †† Jeromel in Vester 
1800   † Frida Baksa 

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

     800 † Janko Štrukelj ter †† iz druž. Jamnišek 
1800  † Marija Freitag 

NEDELJA, 29. januar 

4. nedelja med letom 
- nedelja Svetega pisma 

Konstancij, škof 

   800  † Mitja Ivanšek 
   930  † Jožefa in Anton Tratnik 
1800  za župljane in dobrotnike  
1100  Tremerje: †† Angela in Ivan Skale  
                                     ter Ludvik Lešek 

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


