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NEDELJA 2. MED LETOM                             

15.01.      
 

ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem   za rajne starše Podbornik  
ob 10h    za rajne Belejeve in Mirnikove ter +župnika Miloša Čarf 

Ponedeljek Marcel                                                                  
16.01.                 ob 7h      za +Marico Audič                              

Torek Anton Puščavnik                                                                                                  
17.01.            ob 7h      za +Bernardo Cokan                                 

Sreda Marjeta Ogrska – začetek osmine za edinost kristjanov                                                                                  
18.01.       ob 7h      za +Janeza Pohole                          

Četrtek Makarij                                                                                                                                                                    
19.01.       ob 8h      na Pernovem  za +Štobarjevo Nežko                                        

Petek Fabijan in Sebastijan (Boštjan)                                                                                                                                             
20.01. ob 7h      za +Majdo Duša                                            
Sobota Neža                              
21.01.          ob 7h      za +Alojza Potočnik                        
NEDELJA 3. MED LETOM                             

22.01. 
 
  

ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem   za +Marijo in Jožeta Čretnik, obl. 
ob 10h    za +Jožeta Pohole in njegove starše  
                               ter Marjana Zagorec, obl.    

 



 
 
* ŠKOFIJSKA KARITAS CELJE nam piše: 
V adventnem in božičnem času zbiramo sredstva za pomoč otrokom in njihovim 
staršem v stiski. Nekaj sredstev smo že zbrali, žal pa se k nam po pomoč  obrača vedno 
več ljudi, zato je vsak evro še kako dobrodošel. Vabimo vas k solidarnosti in 
dobrodelnosti.  
 Svoj prispevek lahko darujete neposredno na Škofijsko Karitas ali preko župnije.  
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Naslednji dan je Janez  
spet stal tam in še dva  

izmed njegovih učencev.  
Ozrl se je na Jezusa,  

ki je šel mimo, in rekel:  
»Glej, Božje Jagnje!«  

Učenca sta slišala, kar je 
rekel,  

in odšla za Jezusom.  
Jezus pa se je obrnil,  

in ko je videl,  
da gresta za njim,  

jima je dejal: »Kaj iščeta?« 
Rekla sta mu: »Rabi  

(kar v prevodu pomeni 
učitelj),  

kje stanuješ?«  
Rekel jima je:  

»Pridita in bosta videla.«  
Šla sta torej in videla,  

kje stanuje, ter ostala pri 
njem  

tisti dan.  
 

(prim. Jn 1,35–39) 

Gospod, hvala ti,  
ker si mi dal možnost,  
da tudi jaz stopam za teboj.  
Hvala, ker me vedno znova  
vabiš v svoj dom, 
kjer se s svojimi prijatelji srečujem s 
teboj ob oltarni mizi. 
Hvala za sleherno srečanje s teboj v 
podobi belega kruha. 
V majhni hostiji še posebej začutim 
tvojo bližino.  
Jagnje Božje si,  
ki mi vedno znova daš vedeti,  
da se kljub tvoji preprostosti 
nate smem vedno zanesti. 
Ti odjemlješ grehe sveta, 
ti daješ upanje, 
ti prinašaš mir v moje življenje. 
Daj, da s pogumom vedno  
znova stopim v tvoj dom  
in okrepčan s tvojimi milostmi 
odidem med ljudi,  
ki te bodo po meni spoznavali. 


	NEDELJA
	2. MED LETOM                            

	Ponedeljek
	Marcel                                                                 
	Anton Puščavnik                                                                                                 
	Marjeta Ogrska – začetek osmine za edinost kristjanov                                                                                 
	Fabijan in Sebastijan (Boštjan)                                                                                                                                            
	Neža                             
	3. MED LETOM                            



