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Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 2,1-11)  
Tisti čas je bila svatba v Kani Galilejski in 
Jezusova mati je bila tam. Na svatbo so bili 
povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je 
vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: »Vina 
nimajo.« In Jezus ji je dejal: »Kaj hočeš od mene, 
žena? Moja ura še ni prišla.« Njegova mati je 
rekla strežnikom: »Kar koli vam reče, storite.« 
Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev, 
pripravljenih za judovsko očiščevanje; držali so po dve ali tri mere. Jezus jim je 
rekel: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnili so jih do vrha. Nato jim je rekel: 
»Zajemite zdaj in nesite starešini!« In nesli so mu. Ko je starešina pokusil vodo, 
ki je postala vino, in ni vedel, od kod je, strežniki, ki so zajeli vodo, pa so vedeli 
–, je poklical ženina in mu rekel: »Vsakdo postreže najprej z dobrim vinom, in 
ko se ljudje napijejo, s slabšim; ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.« Tako je 
Jezus v galilejski Kani naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo in 
njegovi učenci so verovali vanj. 

Teden molitve za edinost kristjanov 
Kristjani po vsem svetu se vsako leto med 18. februarjem in 25. februarjem 
zbiramo k molitvi za edinost kristjanov. Omenjena datuma je leta 1908 
predlagal Paul Wattson, ameriški anglikanec, ki je leta 1909 prestopil v 
katoliško Cerkev. Čutimo, kako je sodobni svet razdeljen, zato je naša molitev in 
prizadevanje za edinost še večjega pomena.  

Letošnjo molitev za edinost bo združevala svetopisemska misel: »Prizadevaj si 
za pravičnost, da boš živel (5 Mz 16, 20). Kot kristjani smo poklicani, da svetu 
skupaj pričujemo za vrednote Božjega kraljestva, seveda v medsebojni edinosti, 
ki je pogoj za našo kredibilnost. Naj nas letošnja molitev za edinost med kristjani 
spomni, da so krivice in obsojanja vzrok za delitve in razdeljenost med nami 
kristjani.   

• v ponedeljek, 21. januarja, ob 18. uri – v župniji Celje - Sv. Cecilija; 
• v torek, 22. januarja, ob 18. uri – v župniji sv. Lovrenc nad Štorami; 
• v sredo, 23. januarja, ob 18. uri – v župniji Celje - Sv. Jožef; 
• v četrtek, 24. januarja, ob 18. uri – v župniji Celje - Bl. A. M. Slomšek; 

• v petek, 25. januarja, ob 18. uri – v stolnici (sklep 
osmine): sv. maša v tednu za edinost kristjanov, ki jo bo 
daroval upokojeni celjski škof msgr. dr. Staislav 
Lipovšek, po maši pa sledi ekumensko bogoslužje s 
predstavniki krščanskih cerkva. 

Salezijanci iz Celja in občestvo župnije Slomšek vabijo na 
praznovanje sv. Janeza Boska, očeta, učitelja in prijatelja mladine v Don Boskov 
center na Hudinji 27. januarja 2019 ob 8. in 10. uri. Slovesni sv. maši bo vodil 
prof. dr. Bogdan Kolar. Po maši bo agape in prijateljsko druženje. 
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Fabijan, papež, mučenec 

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

PONEDELJEK, 21. januar 
Agnes (Neža), devica, muč. 

  800   †† Anton in vsi Vengust 
  800   † Matilda Jesenek (gr. 21) 
1800  † Cecilija Peklar (8. dan) 

TOREK, 22. januar 
Vincencij, diakon, muč. 

    800   † Matilda Jesenek (gr. 22) 
1800   †† Franc, Fanika in sorodniki Golec 

SREDA, 23. januar 
Henrik Suzo, dominikanec 

    800   † Matilda Jesenek (gr. 23) 
1800   ††  starši Križnik in Novak,  
                 brat Frančišek in sorodniki 

ČETRTEK, 24. januar 
Frančišek Saleški, škof, c. u. 

  800  † Matilda Jesenek (gr. 24) 
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 25. januar 
Spreobrnitev apostola Pavla 

  800   †† iz družine Vampelj 
  800   † Matilda Jesenek (gr. 25) 
1800   v zahvalo 

SOBOTA, 26. januar 
Timotej in Tit, škofa  

  800   † Matilda Jesenek (gr. 26) 
1800  † Marija Kukurič (8. dan) 

NEDELJA, 27. januar 
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- nedelja Svetega pisma 
Angela Merici, devica, 
ustanoviteljica uršulink 

    800   † Anton Pirtovšek (30. dan) 
   800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
   930  † Albin Šket 
1800   † Matilda Jesenek (gr. 27) 
1100   Tremerje:  † s. Mara Vampelj 

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


