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NEDELJA 3. MED LETOM                                  

24.01.  
 

                              

8.00     za +Mirana Cokan                                           

10.00  za +Franca in Ano Arnšek ter Anico Golavšek, obl.   

Ponedeljek Spreobrnitev apostola Pavla (sklep ekumenske osmine) 

25.01.                 18.00   za zdravje                                    

Torek Timotej in Tit          

26.01.        18.00   za Vinka, Nežo in Milana Štefančič      

Sreda Angela Merici                    

27.01.                                                    18.00   za +Ivana, Geliko in Ivico Videnšek, obl.  

Četrtek Tomaž Akvinski                                

28.01.         18.00   za +Jožefo in Alojza Podlesnik ter hčerko Anico                                             

Petek Konstancij                                                          

29.01.  18.00   za +Franca Ašenberger                

Sobota (POZOR: SOBOTNE MAŠE BODO POZIMI OB 8. URI !)                             

30.01.          8.00     za +Romana Cvikl                                                                               

NEDELJA 4. MED LETOM                                  

31.01.  
 

                       

8.00     za +Marijo Jelen (Bezjakovo)                               

10.00  za +Emico Šuperger, obl.  

 



                    

3. NEDELJA MED LETOM    

 
EEvvaannggeelliijj  
 

SPOKORIMO SE IN VERUJMO EVANGELIJU 
 
Iz svetega evangelija po Marku  
 
Ko so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in 
govóril: »Čas se je dopólnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in 
vérujte evangeliju!« Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in 
Andreja, Simonovega brata, ki sta metala mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. 
Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in narédil vaju bom za ribiča ljudi!« Takoj 
sta pustila mreže in šla za njim. Ko je šel malo naprej, je zagledal Jakoba, 
Zebedêjevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in 
popravljala mreže. Takoj ju je poklical. In pustila sta očeta Zebedêja z najemniki 
v čolnu ter odšla za njim. 

 

 

OB PRVEM BERILU: O PREROKU JONU …  

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonu ni ostalo drugega, kot da se 

napoti v Ninive. Da je šel z 

nevoljo, je razbrati iz načina, 

kako je pridigal. Ni spodbujal k 

spreobrnitvi, pretil je s kaznijo. 

Potihoma se je že veselil uničenja 

pregrešnega meta. 

A glej, Ninivljani se spreobračajo 

in delajo pokoro. Jona bo za 

pričakovano veselje prikrajšan. 

Vedi, Jona, da ima Bog rad vse 

ljudi! Vedi, da ne poznaš ne 

Božje ljubezni ne njegovih 

načrtov! Ali je tvoje srce 

hudobno, ker je Bog  dober? 

Ninive so tri dni hoda veliko 

mesto. Predstavljajo ves širni in v 

poganstvo pogreznjeni svet. V 

njem je mnogo več dobrih ljudi, 

kot si more predstavljati Jona in 

vsakdo, ki se po njem zgleduje. 
Po: F. Cerar 



 

Mr 1,14-20 

RAZŠIRIMO SVOJA SRCA 

 

Sporočilo Jonove knjige, iz katere smo danes brali prvo berilo in je nastala v 5. stoletju pred Kristusom, je: Bog 

skrbi za vse ljudi, vsi so mu enako pri srcu. 

Kristjani smo pogosto zelo podobni Jonu: Mislimo si namreč, da imamo mi, ki smo tako »pridni«, nebesa 

»rezervirana«. Ljudje, ki se zdaj za Boga ne zmenijo, jih ne zaslužijo. Jezus je pri oznanjevanju blagovesti 

neštetokrat poudarjal, da smo vsi grešniki in zato vsi potrebni – in če smo skesani, tudi vredni – Božjega 

usmiljenja in odpuščanja. Bratoma Jakobu in Janezu, ki sta na negostoljubno samarijsko vas hotela priklicati 

ogenj z neba, je dejal, da ne vesta, kakšnega duha sta. »Sin človekov ni prišel na svet zato, da bi svet obsojal, 

ampak zato, da ga odreši.« 

Jezus hoče vzbuditi v nas pravega duha: ta pa je v tem, da se čutimo eno z grešnim svetom, da ne pometamo 

toliko pred sosedovim, ampak bolj pred svojim lastnim pragom. Če smo kristjani, bodimo kristjani s celim 

srcem. Kašen mora biti človek, ustvarjen po Božji podobi, nam kaže Kristus s svojim zgledom. Pripadnost 

Kristusu je za nas obveznost, da postajamo vedno bolj polni njegovega duha: duha iskrene, spoštljive ljubezni, 

dobrote, razumevanja, širine. Sami dobro vemo, kako malo krščanski smo velikokrat, kako ozki smo, sebični 

zaverovani v svoj mali svet, v svojo komodnost. Prav zaradi tega nismo uspešni Kristusovi apostoli, pričevalci 

njegovega nauka, ki se imenuje blagovest odrešenja in osvobojenja za vse ljudi. Zaradi takih kristjanov, kot 

smo mi, prihaja do sporov in ločitev v manjšem in večjem obsegu. Zaradi tega je v preteklosti prišlo do ločitev 

med krščanskimi Cerkvami. Molimo zatorej za edinost vseh, ki nosijo ime po Kristusu. Moramo pa se 

potruditi, da molitvam pridružimo tudi iskreno prizadevanje, da se vsak dan spreobračamo, da vsak dan 

uravnamo svojo pot po Kristusovi smeri, da mu sledimo kot zvesti apostoli. 
Po: S. Čuk 

 

****************************************************************** 

 

  
 

TTeeddeenn  mmoolliittvvee  zzaa  eeddiinnoosstt  iinn  sspplleettnnoo  eekkuummeennsskkoo  

bbooggoosslluužžjjee  
Od 18. do 25 januarja obhajamo teden molitve za edinost vseh kristjanov. Povabljeni smo, 

da zato v teh dneh še posebej molimo za edinost med nami. 

 
Sklep tedna molitve za edinost 2020 

 

 



Ekumensko bogoslužje na spletu in TV 

Običajno so se ob sklepu tedna molitve za edinost kristjanov ob oltarju naše stolnice, skupaj 

z upokojenim škofom Lipovškom, predsednikom Komisije za edinost in medreligijski dialog, 

zbrali še predstavniki Srbske pravoslavne Cerkve, evangeličani in binkoštniki … 

Ker zaradi epidemije letos žal tako srečanje ni mogoče smo s pomočjo spleta in 

televizije vabljeni k ogledu in molitvi posnetka EKUMENSKEGA BOGOSLUŽJA iz 
evangeličanske cerkve Martina Luthra v Murski Soboti, župnijske cerkve sv. Jakoba v Galiciji 

in stolnice sv. Danijela v Celju. Bogoslužje bo predvajano to nedeljo 24. januarja na: Exodus 

TV (ob 10.30 in 13. uri), na VTV (ob 15.30 uri), na TV Celje (ob 16.05) in na spletu  (od 12. 
ure dalje). 

 

 

 

 

***************************************************************** 

 

NAROČNINE  za verski tisk, ki se poravnajo v januarju: 

DRUŽINA – 119,60 €                 OGNJIŠČE – 33,50 €    

Lahko naročite tudi tako, da dobivate po pošti in potem plačujete po položnicah.  

 

***************************************************************** 

Letos zaradi epidemije verjetno ne bom smel v januarju hoditi od hiše do hiše za 

blagoslov družin. Lahko pa me iz katerekoli družine pokličete in se po vaši želji za 

obisk in blagoslov dogovorimo za določen dan in uro. Pri tem seveda upoštevamo vse 

predpise (maska itd.).   

 

 

PRIPIS: 

 

Hvala vsem, ki ste do zdaj že darovali svoje prispevke za našo župnijo! 

Ko bodo ukrepi popolnoma sproščeni in bomo lahko spet imeli skupaj maše po 

cerkvah, bom povedal in objavil, koliko smo zbrali.  

 

https://celje-stolnica.si/2021/01/teden-molitve-za-edinost-kristjanov/

