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Iz svetega evangelija po Luku (Lk 3,15-16.21-22) 
Tisti čas je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali 

o Janezu, če ni morda on Mesija. Janez pa je vsem odgovóril: »Jaz vas 

krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene, in jaz nisem vreden, da 

bi mu odvezal jermen njegovih sandal; on vas bo krstil s Svetim 
Duhom in ognjem. Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi 

Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo. Sveti Duh je prišel 

nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: 

»Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« 

Krstni blagoslov otroka 

kliče Božji blagoslov 

na celotno naše življenje  

Usmiljeni Bog naj te blagoslavlja.                                                                             

Naj te vedno varuje s svojimi rokami.  

Naj te spremlja na vseh poteh,                                                                               

vedno in povsod naj te obdaja s svojo ljubečo in zdravilno bližino. 

Bog naj te blagoslavlja in varuje.                                                                            

Nad teboj naj sije njegov ljubeči pogled,                                                                   

da bo v tem svetu žarel tudi tvoj obraz                                                                            

in bo razširjal nekaj tega sijaja, ki si ga bil deležen pri krstu. 

Bog naj blagoslavlja vse, kar boš vzel v roke,                                                            

da bo prinašalo blagoslov tebi in drugim. 

Bog naj blagoslavlja tvoje poti, da bi postale poti miru in sprave. 
Bog naj blagoslavlja tvoje misli in te napolnjuje s hvaležnostjo za vse,                   

kar ti podarja. 

Bog naj blagoslavlja tvoja čustva in naj ti da občutiti skrivnost Božje ljubezni,        

ki te obdaja in je v tebi kot vir blagoslova za ljudi. 

Naj te blagoslavlja in varuje dobri in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. 

Amen. 

 Anselm Grün, Blagoslavljam te 

Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 14. januarja ob 19. uri.  

Teden molitve za edinost kristjanov, 18. – 25. januar 2019  
V celjski škofiji imamo za teden ekumenske molitve še poseben razlog, saj je prav 
bl. Anton Martin Slomšek, zavetnik celjske škofije, vabil k molitvi za edinost in v 
Celju napisal duhovnikom prošnjo, naj se pridružijo molitveni zvezi za edinost med 
kristjani, ki jo je ustanovil leta 1851. Letošnje geslo »Prizadevaj si za pravičnost, da 
boš živel,« je vzeto iz Pete Mojzesove knjige in nas spominja, da edinosti ni brez 
pravičnosti. 
Ekumenska srečanja v dekaniji Celje: 

• v petek, 18. januarja, ob 18. uri – v župniji Celje - Sveti Duh; 
• v soboto, 19. januarja, ob 18. uri – v župniji Teharje; 
• v nedeljo, 20. januarja, ob 10.30 – v župniji Svetina; 
• v ponedeljek, 21. januarja, ob 18. uri – v župniji Celje - Sv. Cecilija. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 13. januar 

Jezusov krst 

Hilarij, škof, c. uč. 

    800   †† Jože in Frančiška Ocvirk 
   930   za člane FSR 
   930  † Anton Pirtovšek 
1800   † Matilda Jesenek (gr. 13) 
1100   Trem.:  za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 14. januar 
Odon, prior v Jurkloštru 

    800   † Matilda Jesenek (gr. 14) 
1800   po namenu 

TOREK, 15. januar 
Absalom, koprski škof 

    800   † Matilda Jesenek (gr. 15) 
1800   po namenu 

SREDA, 16. januar 
Honorat, škof 

    800   V čast Lurški Materi Božji za zdravje  
          in v čast sv. Jožefu za uslišane prošnje 
1800   † Matilda Jesenek (gr. 16) 

ČETRTEK, 17. januar 
Anton  

  800  † Matilda Jesenek (gr. 17) 
1800  † Anton Pirtovšek 

PETEK, 18. januar 
Marjeta Ogrska, kneginja 

  800   na čast Božjemu usmiljenju 
1800   † Matilda Jesenek (gr. 18) 

SOBOTA, 19. januar 
Makarij Aleksandrijski, opat  

  800   † Matilda Jesenek (gr. 19) 
1800  † Friderik Hajdinjak (obl.) 

NEDELJA, 20. januar 

2. nedelja med letom 

Fabijan, papež, mučenec 

    800   †† straši Jurkovšek in sin Janez 
   930  † Albin Šket 
1800   † Matilda Jesenek (gr. 20) 
1100   Trem.:  za žive in †† župljane in dobrotnike 
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