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NEDELJA 2. PO BOŽIČU                                 

05.01.  
 

7.00     za farane                                    

8.30    na Pernovem   za +Vinka, Nežo in Milana Štefančič 

10.00   za +Terezijo in vse Vengustove, obl.   

Ponedeljek GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. TRIJE KRALJI         

06.01.               7.00     za rajne Jovanove iz Železnega  

16.30   na Pernovem   za +Jožeta Arh  

18.00   za +Franca Cvikl, obl.                  

Torek Rajmund                                           

07.01.        7.00     za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger, obl.       

Sreda Severin                                        

08.01.                                7.00     za +Antonijo Verdel            

Četrtek Hadrijan                                                                    

09.01.        7.00     za +Ivanko Vipavc                             

Petek Gregor Niški                                                    

10.01.  18.00   za +Franca in Jožefo Šuperger, obl.          

Sobota Pavlin Oglejski                      

11.01.         7.00     za +Pepco Tepeš in Faniko Rebernik  

NEDELJA JEZUSOV KRST                                 

12.01.  
 

  

7.00     za farane                                    

8.30    na Pernovem   za +Zofijo Verdel       

10.00   za +Marijo in Jakoba Krajnc, obl.   
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Jn 1,1–18 

PRIŠEL JE, DA BI PRIČEVAL O LUČI 

 

Kjer je tema, se rada prikriva hudobija, kjer je luč, pa so dela očitna. Že v navadnem življenju je tako, 

nič drugače pa ni v življenju z Bogom. Sveti Pavel pogosto govori o luči in kristjane imenuje »otroke 

luči«. »Kakor otroci luči,« pravi, »hodimo v vsej ponižnosti in preprostosti«. Ob srečanju  z Jezusom–

Otrokom je starček Simeon zapel hvalospev, ki ga duhovniki molimo vsak večer ob sklepu 

molitvenega bogoslužja (brevirja). V nedeljah, ki so pred nami, bomo še pogosto slišali besede o luči. 

Cerkev svoje člane sprejme in jih ob odhodu pospremi s Kristusovo lučjo. Pri krstu duhovnik povabi 

starše, da prižgejo krstno svečo otroka ob velikonočni sveči, ki predstavlja vstalega Kristusa, in pri tem 

pravi: »Sprejmite Kristusovo luč! Starši in botri, ohranite luč, ki vam je zaupana, da bodo vaši otroci v 

Kristusovi luči varno hodili kot otroci luči, vztrajali v veri in šli z vsemi svetniki v nebesih 

prihajajočemu Gospodu naproti.« 

Tej luči, ki jo od roda do roda prenašamo kot olimpijsko baklo, je treba dajati vedno nove hrane, da ne 

ugasne. Ta hrana je zvestoba besedi. 

Za rajne Cerkev pošilja prošnjo: »Večna luč naj jim sveti, Gospod.« Luč v nas pogosto ugaša, ker ni 

žive povezave s Kristusom – pravo Lučjo, ki razsvetljuje ta naš svet. Naše krščansko poslanstvo je, da 

bi pričevali o Luči. Luč je dobrota, iskreno prijateljstvo, poštenost, nesebična ljubezen. Vse to 

razsvetljuje življenje nam in drugim ter pričuje o Bogu, ki se je naselil med nami. 

V življenju je treba sijati Kristusa – Luč sveta. »Če moreš biti zvezda na nebu,« je zapisal nekdo, »bodi 

zvezda na nebu! Če pa ne moreš biti taka zvezda, bodi kres na hribu! Če ne moreš  biti kres na hribu, 

bodi svetilka v hiši!« Ta je najbolj dragocena. 
Po: S. Čuk, 

 

 

 

 

 

Beseda je bila na svetu  
in svet je po njej nastal, 

a svet je ni spoznal. 
V svojo lastnino je prišla,  
toda njeni je niso sprejeli. 
Tistim pa, ki so jo sprejeli,  

je dala moč, 
da postanejo Božji otroci, 

vsem, ki verujejo v njeno ime 
in se niso rodili iz krvi  

ne iz volje mesa  
ne iz volje moža, 
ampak iz Boga. 

In Beseda je meso postala  
in se naselila med nami. 

Videli smo njeno veličastvo, 
veličastvo, ki ga ima  

od Očeta kot edinorojeni Sin, 
polna milosti in resnice. 

 
(Jn 1,10–14) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* V Domu sv. Jožefa v Celju bo na ogled »Potujoča misijonska razstava«.  

Odprtje razstave bo v nedeljo, 5. januarja, ob 15.00.  

 Najprej bodo v cerkvi ob jaslicah mladi iz župnije in Doma sv. Jožefa izvedli Tomčev 

»Slovenski božič«, kar traja približno pol ure, nato pa bo pričevanje misijonarja Toneta 

Kerina, tudi v cerkvi, temu pa bo sledilo  še odprtje razstave v avli. 

Na ogled bodo predmeti, ki so jih misijonarji prinesli iz misijonskih dežel širom sveta 

in so odraz kulture in življenja tamkajšnjih ljudi. Spremlja jih kronološki pregled več 

kot 600 slovenskih misijonarjev. 

Razstava bo na ogled v januarju.   Vstop je prost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


