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Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 1,35-42) 
Tisti čas je Janez Krstnik spet stal tam in še dva izmed njegovih učencev. Ozrl se 
je na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: »Glejte, Jagnje Božje!« Učenca sta slišala, kaj 
je rekel, in odšla za Jezusom. Jezus pa se je obrnil, in ko je videl, da gresta za njim, 
jima je dejal: »Kaj iščeta?« Rekla sta mu: »Rabi (kar pomeni učitelj), kje 
stanuješ?« Rekel jima je: »Pridita in bosta videla.« Šla sta torej in videla, kje 
stanuje, ter ostala pri njem tisti dan. Bilo je okrog desete ure. Eden od teh, ki sta 
slišala Janezove besede in šla za Jezusom, je bil Andrej, brat Simona Petra. Ta je 
najprej našel svojega brata Simona in mu je rekel: »Našli smo Mesija« (kar 
pomeni Maziljenec). Privedel ga je k Jezusu. Jezus je uprl pogled vanj in rekel: 
»Ti si Simon, Janezov sin. Imenoval se boš Kefa« (kar pomeni Peter). 

Srečanje Župnijskega pastoralnega seta bo v ponedeljek, 15. januarja ob 19. uri. 
Vsi člani, lepo vabljeni! 

Teden molitve za edinost kristjanov 2018 - Tvoja desnica, Gospod, se je 
poveličala z močjo (2 Mz 15,6) 
Za glavno temo tedna molitve za edinost kristjanov 2018 so kristjani otočja 
Karibov izbrali pesem, ki jo Sveto pismo pripisuje Mojzesu in njegovi sestri 
Mirjam. Opeva osvoboditev in zmago nad zatiranjem, ki ga je judovsko ljudstvo 
dolga stoletja trpelo v Egiptu. Kristjane Karibskega otočja je ta pesem posebej 
nagovorila, ker je tudi njihova zgodovina zaznamovana s ponižujočim su-
ženjstvom. Največ prebivalcev je nekdanjih afriških sužnjev, ki so jih tja 
pripeljali evropski kolonizatorji. Kolonialni sistemi so izvajali trgovino z ljudmi 
in prisilno delo. S tem so podjarmljena ljudstva oropali njihovih neodtujljivih 
pravic: istovetnosti, človeškega dostojanstva, svobode in samoodločbe. 
Današnji kristjani na Karibih, ki pripadajo različnim krščanskim tradicijam, 
prepoznavajo Božjo roko, ki je na delu, da se konča to zasužnjevanje. Združuje 
jih izkušnja Božjega rešilnega delovanja, ki jim prinaša svobodo. »Faraonove 
vozove in njegovo vojsko je pahnil v morje … Tvoja desnica, Gospod, se je 
poveličala z močjo, tvoja desnica, Gospod, drobi sovražnika.«  
Tudi Slovenija – skupaj z mnogimi drugimi narodi Srednje in Vzhodne Evrope – 
je pred četrt stoletja doživela osvoboditev od ideološkega nasilja komunizma. 
Zato se bomo v dneh od 18. do 25. januarja 2018 pridružili hvalnici Bogu, ki 
osvobaja, in prosili, da vodi kristjane naproti edinosti »v resnici in ljubezni« 

Ekumenska osmina v dekaniji Celje: 
- v četrtek, 18. 1. - Sveti Duh ob 18.00; g. Marjan Jezernik, generalni vikar 
- v petek, 19. 1. - Sv. Cecilija ob 18.00; Miha Herman, dekan 
- v soboto, 20. 1. - Sv. Lovrenc nad Štorami ob 9.00; g. Tone Hribernik SDB 
- v nedeljo, 21. 1. - Teharje ob 8.00; g. Stanko Gajšek 
- v ponedeljek, 22. 1. - Svetina ob 16.00; g. Vinko Kraljič 
- v torek, 23. 1. - Sv. Jožef ob 18.30; br. Primož Kovač OFMCap 
- v sredo, 24. 1. - bl. Anton Martin Slomšek ob 18.00; g. Srečko Hren 
- v četrtek, 25. 1. - Sv. Danijel ob 18.00 bo sveta maša, nato ekumenska molitev za 

edinost; škof dr. Stanislav Lipovšek 
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Odon, prior v Jurkloštru 

  800  †† Terezija in Štefan Luževič 
  800  za župljane in dobrotnike 
  930   † Kristina Godina (gr. 4) 
1800  †† Marija in Karol Budna ter sorodniki 
1100   Tremerje: †† iz družine Strnad in Vrečar 

PONEDELJEK, 15. januar 
Absalom, koprski škof 

   800  †† Minka in Boris Lipužič 
   800  † Kristina Godina (gr. 5) 
1800  † Brane Antič (obl.) 

TOREK, 16. januar 
Honorat, škof 

   800  † Kristina Godina (gr. 6) 
1800  po namenu 

SREDA, 17. januar 
Anton Puščavnik, opat 

   800   †† Vengušt in Jagr 
   800  † Kristina Godina (gr. 7) 
1800   † Bernard Čater (pogrebna) 

ČETRTEK, 18. januar 
Marjeta Ogrska, kneginja 

   800  † Kristina Godina (gr. 8) 
1800  †† Terezija in Ivan Direnbek 

PETEK, 19. januar 
Makarij Aleksandrijski, opat 

  800   v čast Božjemu usmiljenju 
  800  † Kristina Godina (gr. 5) 
1800  za blagoslov v Novem letu 

SOBOTA, 20. januar 
Fabijan, papež, mučenec 

   800   † Kristina Godina (gr. 10) 
1800  †† Zvonko in Angela Špiljak 

NEDELJA, 21. januar 
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Neža, devica, mučenka 

  800  †† starši Jurkovšek 
  800  za župljane in dobrotnike 
  930   † Stanislava Gajšek 
1800  † Kristina Godina (gr. 11) 
1100   Tremerje: †† Neža Cvetrežnik 
                               ter Vera in Alojz Sajovic 

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


