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2. nedelja med letom  

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 1,29-34)  
Tisti čas je Janez Krstnik zagledal Jezusa, da 
prihaja k njemu, in je rekel: »Glejte, Jagnje Božje, 
ki odjemlje greh sveta. Ta je tisti, o katerem sem 
rekel: Za menoj pride mož, ki je pred menoj, 
kajti bil je prej kakor jaz. In jaz ga nisem poznal, 
vendar sem zato prišel in krščujem z vodo, da se 
on razodéne Izraelu.« In Janez je izpričal: »Videl 
sem Duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in 
ostal nad njim. In jaz ga nisem poznal; tisti, ki me je poslal krščevat z vodo, mi je 
rekel: ›Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati nad njim, tisti krščuje s Svetim 
Duhom.‹ In videl sem in pričujem, da je ta Božji Sin.« 

Ekumenska molitev za edinost kristjanov v Celju   
V tednu molitve za edinost kristjanov, od 19. do 25. januarja 2023, bomo tudi v 
celjski škofiji vsak dan molili za edinost kristjanov in za mir v svetu. Vabimo vse 
vernike naše škofije, da se po svojih močeh vključite v to molitev. Molite lahko 
doma ali v domačih župnijah.   
Vabimo vas tudi k skupni škofijski ekumenski molitvi, ki bo potekala na začetku 
tedna molitve za edinost kristjanov (18. 1.) in ob sklepu (25. 1.).  
V sredo, 18. januarja ob 19. uri,  bo pri sv. Ceciliji ekumenska molitev 
predstavnikov krščanskih cerkva. Molitev bodo vodili celjski škof Maksimilijan 
Matjaž z upokojenim škofom Stanislavom Lipovškom, mag. Leon Novak, 
evangeličanski škof, pravoslavni celjski župnik (paroh) Goran Šlivić in dr. Daniel 
Grabar, superintendent evangelijskih binkoštnih kristjanov. K tej ekumenski 
molitvi ste vabljeni verniki vseh krščanskih cerkva.  
V sredo, 25. januarja ob 18. uri,  bo v celjski stolnici škof Maksimilijan ob 
somaševanju upokojenega škofa in duhovnikov celjske dekanije vodil mašno 
bogoslužje za edinost ob sklepu tedna molitve za edinost kristjanov. Duhovniki 
in verniki celjske dekanije lepo vabljeni.  

Svetopisemski maraton z naslovom »Le pogum, vstani« (Mr. 10,49), bo 
potekal v naši župniji od 21. do 26. januarja. Božjo besedo bomo brali vsak dan 
od 16h do 18h. Lepo vabljeni, da se pridružite pri branju ali poslušanju.  

Nedelja verskega tiska - Januar je mesec verskega tiska, tretja nedelja v 
januarju pa je določena za nedeljo verskega tiska. Katoliški mediji so v naši 
družbi nepogrešljivi, ker dogajanja po svetu in sodobne (družbene) pojave 
osvetljujejo s stališča katoličanov in nauka Cerkve. Katoliškim medijem bi moral 
zato prisluhniti vsak, ki na svet in dogajanja na njem ne želi gledati enostransko, 
največkrat na nekrščanski, če že ne protikrščanski način, ampak ga zanima, kaj 
o določeni stvari meni Cerkev in pravi krščanski nauk. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 15. januar 
2. nedelja med letom, 

nedelja verskega tiska 
Pavel iz Teb, puščavnik 

  800   V zahvalo in za blagoslov otrok 

   930   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  † Frančiška Zlatič (gr. 7) 
1100   Trem.: V zahvalo in na priprošnjo sv. Jožefa 

PONEDELJEK, 16. januar 
Honorat, škof 

  800  † Frančiška Zlatič (gr. 8) 
   800  Za milost in Blagoslov v družinah 
1800 † Zlatka Pintar (8. dan) 

TOREK, 17. januar 
Anton, puščavnik, opat 

   800 †† Angela in Anton Pirtovšek 
    800  † Frančiška Zlatič (gr. 9) 
1800  † s. Mara Vampelj 
1800   Po namenu Veligošek 

SREDA 18. januar 
Marjeta Ogrska, kneginja, r. 

   800 †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi 
    800  † Frančiška Zlatič (gr. 10) 
1800  Po namenu darovalca 

ČETRTEK, 19. januar 
Makarij Aleksandrijski, opat 

  800  Za hitro okrevanje 
   800  † Frančiška Zlatič (gr. 11) 
1800   Za zdravje 

PETEK, 20. januar 
Fabijan, papež, mučenec 

   800  Za duše v vicah 
    800  † Frančiška Zlatič (gr. 12) 
1800  † Vera Mejaš 
1800  † Bojan Vaupotič (8. dan) 

SOBOTA, 21. januar 

Agnes (Neža), dev., muč. 

   800 V dober namen 
   800  † Frančiška Zlatič (gr. 13) 
1800  †† Neža Klemenšek ter Johanovi in Havdejevi 

NEDELJA, 22. januar 

3. nedelja med letom, 
nedelja Božje besede 

Vincencij, diakon, muč. 

  800   † Mitja Ivanšek (obl.) 

   930   † Friderik Hajdinjak 
1800  † Frančiška Zlatič (gr. 14) 
1100   Tremerje:  † Vinko Doberšek 
           Za žive in †† župljane in dobrotnike 
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