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3. nedelja med letom 

 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,14-20) 
Ko so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in 
govóril: »Čas se je dopólnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in 
vérujte evangeliju!« Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in 
Andreja, Simonovega brata, ki sta metala mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. 
Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in narédil vaju bom za ribiča ljudi!« Takoj 
sta pustila mreže in šla za njim. Ko je šel malo naprej, je zagledal Jakoba, 
Zebedêjevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in 
popravljala mreže. Takoj ju je poklical. In pustila sta očeta Zebedêja z najemniki 
v čolnu ter odšla za njim. 

 
Križev pot v župnijski cerkvi 
Ker je bil stari križev pot močno poškodovan in 
bi bila obnova le-tega velik strošek, smo se 
odločili za nov križev pot, ki bo vsebinsko in 
oblikovno zaključil prenovo naše cerkve. 
Izdelan naj bi bil predvidoma do drugega 
postnega tedna. Novi križev pot bo plitek relief, 
izdelan v enaki tehniki kot oltarna stena. V 
celoti ga je zasnovala in izdelala arhitektka, 
gospa Vera Klepej Turnšek, ki vodi prenovo 
naše cerkve.  

Vsaka 
postaja 

križevega 
pota bo 

stala približno 400 €. Ker župnija tega 
stroška sama ne zmore poravnati, vas 
prosimo za pomoč v obliki botrstva ali 
donatorstva, glede na vaše zmožnosti, v ta 
namen. Imena darovalcev bodo zapisana 
na postaji križevega pota, za katerega 
boste darovali. Za vsak vaš dar se vam 
iskreno zahvaljujemo. 

V četrtek, 25. januarja 2018, bo v celjski stolnici slovesno bogoslužje ob sklepu 
Svetovne molitvene osmine za edinost kristjanov. Ob 18. uri bo somaševanje, ki 
ga bo vodil celjski škof Stanislav Lipovšek, nato bo ob 18.45 ekumenska molitev za 
edinost kristjanov, pri kateri skupaj s predstavniki Katoliške Cerkve sodelujejo: 
mag. Geza Filo, škof Evangeličanske Cerkve v Sloveniji, mag. Leon Novak, 
evangeličanski duhovnik iz Murske Sobote, dr. Danijel Grabar, superintendent 
Evangelijske Cerkve v Sloveniji, Milan Duduković, arhijerejski namestnik in paroh 
Srbske pravoslavne Cerkve v Celju, ter Issa Kidess in Goran Šljivić, duhovnika 
Srbske pravoslavne Cerkve. Pri bogoslužju pojeta vokalno-instrumentalna skupina 
Stolne župnije Celje in vokalno instrumentalna skupina Evangeličanske župnije 
Muska Sobota ...  Vsi lepo vabljeni!  +Stanislav Lipovšek, celjski škof 
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3. nedelja med letom 

Neža, devica, mučenka 

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

PONEDELJEK, 22. januar 
Vincencij, diakon, mučenec 

   800  † Kristina Godina (gr. 12) 
1800  † Bernard Čater (8. dan)  

TOREK, 23. januar 
zaroka Marije in Jožefa 

   800  za zdravje 
1800  † Kristina Godina (gr. 13) 

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

   800   †† iz družine Puc 
1800   † Kristina Godina (gr. 14) 

ČETRTEK, 25. januar 
Spreobrnitev apostola Pavla 

   800  † Kristina Godina (gr. 15) 
1800  po namenu 

PETEK, 26. januar 
Timotej in Tit, škofa 

  800   † Kristina Godina (gr. 16) 
1800  za blagoslov v zakonu 

SOBOTA, 27. januar 
Angela Merici, ustan. uršulink 

  800  †† starši Jurkovšek 
   800  † Kristina Godina (gr. 17) 
1800  †† Franc, Fanika, starši in sorodniki Golec 
1800 † Friderik Hajdinjak (obl.) 

NEDELJA, 28. januar 

4. nedelja med letom, 
nedelja Svetega pisma 

Tomaž Akvinski, c. uč. 

  800  †† Jože in Frančiška Ocvirk 
  800  za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   † Božidar Safran (30. dan) 
1800  † Kristina Godina (gr. 18) 
1100   Tremerje: †† iz družine Skale in Lešek 
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