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5. nedelja med letom 
 
 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 5,1-11) 
Tisti čas je množica pritiskala za Jezusom, da bi poslušala Božjo besedo; on je pa stal 
ob Genezareškem jezeru in zagledal dva čolna, ki sta bila pri bregu; ribiči so bili 
stopili iz njih in so izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, ki je bil Simonov, 
in ga prosil, naj odrine malo od kraja; in sédel je in iz čolna množice učil.  
Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na globoko in vrzite svoje mreže na 
lov!« Simon se je oglasil in mu rekel: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič 
ujeli; toda na tvojo besedo bom vrgel mreže.« In ko so to storili, so zajeli veliko 
množino rib, da so se njih mreže trgale. Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj 
jim pridejo pomagat. Ti so prišli in napolnili so oba čolna, da sta se potapljala. Ko pa 
je to videl Simon Peter, je padel Jezusu k nogam in rekel: »Pojdi od mene, Gospod, 
ker sem grešen človek!« Groza je bila namreč obšla njega in vse, ki so bili z njim, 
zaradi ribjega lova, ki so ga bili zajeli; prav tako pa tudi Zebedejeva sinova Jakoba in 
Janeza, ki sta bila Simonova tovariša. Jezus je pa Simonu rekel: »Ne boj se; odslej boš 
ljudi lovil.« In potegnili so čolna h kraju, popustili vse in šli za njim. 

Lurška Mati božja, 11. februar  
11. februarja leta 1858, četrto leto potem, ko je papež Pij IX. 
razglasil versko resnico, da je Marija brez madeža izvirnega greha 
spočeta, se je prikazala v skalnati votlini blizu francoskega mesta 
Lurda Devica Marija štirinajstletni Bernardki Soubirous. Marija je 
bila oblečena v belo, prepasana z modrim pasom in imela je zlato 
rožo ob nogah. Bernardka je videnje takole opisala: »Gospa je bila 
mlada in tako lepa, da nisem še nikdar videla kaj takšnega. 
Pogledala me je, se mi nasmehnila in mi pomignila, naj stopim bliže, kakor da mi je 
mati. Kakor iz navade sem vzela v roke rožni venec in pokleknila. Gospa mi je 
prikimala in tudi sama spustila med prste rožni venec, ki ga je nosila na desni roki.« 
Bernardki se je Marija prikazala osemnajstkrat. Obljubila ji je, da jo bo osrečila, toda 
ne na tem svetu, temveč na onem. Učila jo je prav delati znamenje sv. križa, jo 
spodbujala, naj ima rada rožni venec, naj dela pokoro in moli za grešnike. Ukazala ji 
je tudi, naj poskrbi, da ji na tem kraju postavijo kapelo.  
Ko je pri predzadnjem prikazanju Bernardka vprašala Gospo, kdo je - to vprašanje 
ji je tudi že prej večkrat zastavila - je slednjič na tretje vprašanje Gospa sklenila roke, 
jih dvignila na prsi, se zazrla proti nebu, roke spet polagoma razklenila, se nagnila 
proti dekletu in odgovorila: »Brezmadežno spočetje sem.« 

Po večerni maši bo procesija z Marijinim kipom. Na razpolago bodo svečke. 

Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 11. februarja ob 19. uri. Člani, lepo vabljeni. 

Molitvena zveza za duhovne poklice celjske škofije in dekanija Celje vabita  na redni 

mesečni molitveni shod, ki bo v nedeljo, 17. 2. 2019 v cerkvi Marijinega vnebovzetja v 

Celju. Ob 15 uri molitvena ura pred Najsvetejšim in ob 16 uri sveta maša po namenu 

MZDP. Vabljene molitvene skupine, člani MZDP in verniki, ki vztrajno in zaupno molite 

za nove duhovne poklice! 

Zimske počitnice v Vrbju 2019 – Škofijska karitas Celje bo v času zimskih počitnic 
pripravila zimski počitniški program za otroke od 1. do 9. razreda osnovne šole. 
Program bo trajal od 18. do 22. februarja 2019, vsak dan od 8.00 do 14.00. Vključen 
je topel obrok. Iz Celja bo organiziran prevoz. Za otroke, katerih starši prejemajo 
nizke dohodke je program brezplačen.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 10. februar 

5. nedelja med letom 

Sholastika, devica, redovnica 

    800   ††  Ivan Pirnat in Jože Knez  
   930  † Anton Pirtovšek 
1800   † Alojzija Čerenak (gr. 11) 
1100   Tremerje:  † Hinko Zupanc (obl.) 

PONEDELJEK, 11. februar 
Lurška Mati Božja 

- svetovni dan bolnikov 

  800   † Alojzija Čerenak (gr. 12) 
1800  v zahvalo za s. Maro in njen lep zgled  
          redovnega življenja 

TOREK, 12. februar 
Feliks, opat 

  800   † Alojzija Čerenak (gr. 13) 
1800   po namenu 
1800   † s. Mara Vampelj 

SREDA, 13. februar 
Jordan Saški, redovnik 

  800   † Alojzija Čerenak (gr. 14) 
1800   †† starši Pristovšek in Bevc 

ČETRTEK, 14. februar 
Valentin (Zdravko), muč. 

  800   † Alojzija Čerenak (gr. 15) 
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 15. februar 
Klavdij, redovnik 

  800   † Jože Knez (obl.) 
  800  † Alojzija Čerenak (gr. 16) 
1800   † Gusti Kaučič (6. obl.) 

SOBOTA, 16. februar 
Julijana Koprska, muč. 

  800  †† iz družine Vodpopivec 
  800  † Alojzija Čerenak (gr. 17) 
1800  † Angela Krumpačnik (obl.) 

NEDELJA, 17. februar 

6. nedelja med letom 

Sedem ustanov. reda servitov 

    800   † Marija Rebov 
   930   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   † Alojzija Čerenak (gr. 18) 
1100   Tremerje:  † s. Mara Vampelj 

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


