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3. nedelja med letom  

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 4,12-23) 
Ko je Jezus slišal, da so Janeza vrgli v ječo, se je umaknil v Galilejo. Zapústil je Nazaret 
in se nastanil v Kafarnáumu, ki leži ob jezeru, v Zábulonovi in Neftálijevi pokrájini, 
da se je izpolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiju: ›Dežela Zábulonova in 
dežela Neftálijeva, ob poti k morju, onkraj Jordana, poganska Galileja! Ljudstvo, ki 
je sedelo v temi, je zagledalo velíko luč; in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, 
je zasijala svetloba.‹ Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: »Spreobrníte se, 
kajti približalo se je nebeško kraljestvo.« Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je 
zagledal dva brata: Simona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata Andreja. 
Metala sta mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. Rekel jima je: »Hodíta za menoj in 
narédil vaju bom za ribiča ljudi.« Takoj sta pustila mreže in šla za njim. In ko je šel 
od tam naprej, je zagledal dva druga brata: Jakoba, Zebedêjevega sina, in njegovega 
brata Janeza, ki sta s svojim očetom Zebedêjem v čolnu popravljala mreže. Poklical 
ju je in onadva sta takoj pustila čoln in očeta ter šla za njim. 
Jezus je hodil po vsej Galileji. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij 
kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med ljudstvom. 

Iz spodbude škofa Maksimilijana ob nedelji Božje besede 
Vsi v Cerkvi smo povabljeni, da bi se lahko vedno bolj prepoznavali kot občestvo, ki 
je skupaj na poti, da bi lahko vedno bolj uresničevali svoje življenjsko poslanstvo in 
poslanstvo Cerkve kot Kristusovega telesa. Povabljeni smo, da vsi skupaj iščemo 
načine, kako prisluhniti Svetemu Duhu, ki po vsakem izmed vas govori naši Cerkvi, 
našim občestvom in skupnostim. Vendar Svetega Duha ni mogoče preprosto zajeti 
v svoje že pripravljene mehove in prostore. Treba si je vzeti čas in se spet učiti 
opazovati in prisluškovati kot majhni otroci. Če ga želimo zaznati in zajeti, je 
potrebno razpenjati jadra v pravo smer, vztrajati tudi v brezvetrju, ko se zdi, da Bog 
molči, da se nič ne premika, in vzdržati tudi, ko močno zapiha, ko piha od vsepovsod 
in včasih tudi kaj odpihne. Takrat je potrebno poprijeti za prave vrvi in privezati 
jadra na prave količke in sidra. Za takšno delo pa potrebujemo drug drugega. Nihče 
ne zmore sam obvladati vsega. Drug ob drugem bomo tudi lažje razločevali duhove 
in glasove. Veliko jih je namreč v ozračju in ni nujno, da vsi pihajo v pravo smer. So 
glasovi, ki nas spodbujajo k rasti in so glasovi, ki nas hočejo premamiti, ustaviti, 
preplašiti. Zato moramo poslušati z ljubeznijo, ki se ne boji zase in se ne boji 
drugega, ki »ne zavida, se ne ponaša, se ne napihuje, ne sramoti, ne išče svojega, se 

ne pusti razdražiti, ne misli hudega, se ne veseli krivice, veseli pa se resnice« (1 Kor 
13,4-6). 
Zato razpnimo jadra in razširimo prostor svojega šotora. Najprej svojega osebnega 
šotora oz. kotička, ki smo si ga z leti zgradili in smo se nanj že navadili. Čeprav se 
morda v njem počutimo varne, pa obstaja nevarnost, da smo v njem vedno bolj sami, 
nezadovoljni, žalostni in jezni. Bodite pogumni in iskreni in prisluhnite najprej sebi, 
svojim željam, pa tudi razočaranjem, svojim ranam in neuspehom ...   

V sredo, 25. januarja ob 18. uri,  bo v celjski stolnici škof Maksimilijan vodil mašno 
bogoslužje za edinost ob sklepu tedna molitve za edinost kristjanov.  

Svetopisemski maraton poteka do 26. januarja. Božjo besedo beremo vsak dan od 
16h do 18h. Lepo vabljeni, da se pridružite pri branju ali poslušanju.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 22. januar 

3. nedelja med letom, 
nedelja Božje besede 

Vincencij, diakon, muč. 

  800  † Mitja Ivanšek (obl.) 

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

PONEDELJEK, 23. januar 
Zaroka Marije in Jožefa 

  800  † Frančiška Zlatič (gr. 15) 
1800 † Vinko Bobnič 

TOREK, 24. januar 
Frančišek Saleški, škof, 

cerkveni učitelj 

   800 † Frančiška Zlatič (gr. 16) 
1800   Za zdravje 
1800   Za zdravje Fani Pečar 

SREDA 25. januar 
Spreobrnitev apostola Pavla 

   800 † Frančiška Zlatič (gr. 17) 
1800  † Stanislav Šafarič (pog.) 

ČETRTEK, 26. januar 
Timotej in Tit, škofa 

   800 † Frančiška Zlatič (gr. 18) 
1800  Po namenu 
1800  † Slava Čakš (8. dan) 

PETEK, 27. januar 
Angela Merici, devica 

   800  † Frančiška Zlatič (gr. 19) 
1800  †† starši Pristovšek in Bevc 

SOBOTA, 28. januar 

Tomaž Akvinski, duhovnik, 

cerkveni učitelj 

   800 V dober namen 
   800 † Frančiška Zlatič (gr. 20) 
1800 †† Fanika in Franc Golec ter starši 

NEDELJA, 29. januar 

4. nedelja med letom 

Konstancij, škof 

  800  † Frančiška Zlatič (gr. 21) 

   930   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  Hvala ti Gospod 
1100   Tremerje:  † Toni Pirnat 
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