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Pohvala radovednosti! S tem 
ne mislim, da se podamo na 
lov za senzacijami, ampak v 
dobesednem pomenu: želeti 
si novih stvari, pozoren 
biti na nenavadne stvari, 
zanimati se za druge, biti 
pripravljen, da lahko gre 
tudi čisto drugače.  
Nekateri ljudje so šli v 
puščavo k Janezu. Nekaj 
jih je spodbudilo, da so 
se premaknili in podali 
na pot, da bi prisluhnili 
radikalnim Janezovim besedam. Janez pa pri tem ni bil prav 
malenkosten. In vendar so prišli k njemu s svojimi vprašanji, 
ker so opazili, da jim lahko odpre nova obzorja in jih vodi k 
nečemu večjemu. 
Na tem mestu smo slišali, da se ni dogodilo samo nekaj 
večjega, ampak kako je nekdo Večji prišel k Janezu. Verjetno 
je Jezus vedel, da je bilo to mesto ob Jordanu, na katerem 
je nastopil Janez, zbirališče tistih, ki iščejo, sprašujejo ter so 
razgibani in radovedni. Ko je Jezus opazil, kaj jih zanima, 
jih je povabil k sebi - in dejansko so nekaj časa ostali pri 
njem. To srečanje, to zadrževanje je imelo tak učinek, da so 
ga spoznali in se spremenili. Učenci so spoznali, da je Jezus 
Mesija, ki ga že tako dolgo čakajo. Jezus je rekel Simonu, da 
je odslej Peter, skala. 
 

BOŽJA BESEDA 
1 Sam 3, 3-10. 19
Ps 40 
1 Kor 6, 13-15. 17-20
Jn 1, 35-42

Samuel je rekel: »Govôri, kajti 
tvoj hlapec posluša.« Samuel 
pa je rastel in Gospod je bil 
z njim in ni pústil, da bi se 
katera od njegovih besed ne 
izpolnila.

Glej, prihajam, da spolnim 
tvojo voljo.

Mar ne veste, da je vaše telo 
tempelj Svetega Duha, ki je  
v vas in ki ga imate od Boga? 
Ne pripadate sebi, saj ste 
bili odkupljeni za visoko 
ceno. Zato poveličujte Boga  
v svojem telesu.

Ozrl se je na Jezusa, ki je šel 
mimo, in rekel: »Glejte, Jagnje 
Božje!« Učenca sta slišala, kaj 
je rekel, in odšla za Jezusom.



 YOUCAT – katekizem 
Katoliške cerkve za mlade

255. Kaj se zgodi pri diaKonsKem 
posvečenju?

Pri diakonskem posvečenju je kan-
didat postavljen v posebno službo 
znotraj zakramenta svetega reda. 
Predstavlja namreč Kristusa kot tis-
tega, ki »ni prišel, da bi mu stregli, 
ampak da bi stregel in dal svoje 
življenje v odkupnino za mnoge« 
(Mt 20, 28). V liturgiji posvečenja je 
rečeno: »V službi besede, oltarja in 
ljubezni je diakon navzoč za vse.« 

Predpodoba diakona je sve-
ti mučenec Štefan. Ko so bili 
apostoli v jeruzalemski pra-
skupnosti preobremenjeni za-
radi številnih karitativnih na-
log, so postavili sedem mož za 
službo pri mizah;  teh sedem 
mož so potem posvetili. Šte-
fan, prvoimenovani, je »poln 
milosti in moči« delal za novo 
vero in za reveže v skupnosti. 
Potem ko je bil diakon več sto-
letij le prva stopnja posvečenja 
na poti do duhovniške službe, 
je danes spet tudi samostoj-
ni poklic tako za tiste, ki živijo 
v celibatu, kot za poročene. Po 
eni strani je s tem na novo po-
udarjeno služenje v Cerkvi, po 
drugi strani pa so hoteli tako 
kot v pracerkvi duhovnikom 
ob stran postaviti stan, ki prev-
zema posebne pastoralne in 
socialne naloge Cerkve. Tudi 
diakonsko posvečenje posve-
čenega zaznamuje za vse živ-
ljenje in nepreklicno. 

ODŠLA STA ZA JEZUSOM
V našem življenju so dogodki, ki gredo takoj v pozabo. So drugi, ki 
nanje pozabimo čez nekaj časa. Končno so taki, ki se nam za vedno 
vtisnejo v spomin. Takšen dogodek je bil za dva učenca Janeza Kr-
stnika prvo srečanje z Jezusom ob Jordanu. V poznih letih življenja 
se eden od njiju do ure natančno spominja, kdaj je bilo, kaj se je 
dogajalo in o čem je takrat tekla beseda. 
K reki Jordan, kjer je Janez krščeval, so ljudje prihajali, a so od tam 
tudi odhajali. Bilo pa je ob Janezu Krstniku nekaj učencev, ki so pri 
njem vztrajali: dva od njiju, Janez in Andrej, sta postala pozorna na 
moža, na katerega je Janez pokazal in rekel o njem: »Glejte, Janje 
Božje«. Te besede so se omenjenima učencema zdele pomembne. 
Začutila sta, da gre za nenavadnega človeka.
Odpravila sta se za njim in se z njim spustila tudi v pogovor. Povabil 
ju je v svoj stan in do večera so ostali skupaj. Brez dvoma je Jezus 
takrat naredil izreden vtis, saj bi drugače Andrej ne poiskal brata 
Simona in mu rekel: »Našli smo Mesija.« Kako je bil ta šele prese-
nečen, ko mu je Jezus že ob prvem srečanju spremenil ime in mu 
napovedal, da ima z njim velike načrte. 
Še to je potrebno poudariti: razna so pota, po katerih se pride do 
Jezusa: verska vzgoja, lep cerkveni obred, poučna knjiga, duhov-
ne vaje, pogovor z vernim človekom, doživetje na božji poti … V 
mnogih primerih pa ta poznanstva sčasoma zbledijo ali gredo celo 
v pozabo. Dokazujejo, da so bila le zunanja in da niso segla do srca. 
Za vse življenje in v vseh preizkušnjah pa bo Jezusu ostal zvest tisti, 
ki se je z njim osebno srečal.

Teden molitve za edinost kristjanov:  
Ostanite v moji ljubezni in obrodili boste obilo sadu 
Sami iz sebe ne moremo obroditi sadu. Ne moremo biti 
rodovitni, če se ločimo od vinske trte. Za to je potreben 
življenjski sok - to je Jezusovo življenje, ki se pretaka v 
nas. Zato pa je potrebno, da ostanemo v Jezusovi lju-
bezni, da ostanemo mladike na tej trti. 



Jezus vabi, da bi videli, kako živi med ljudmi. V tihoti in 
molitvi, petju in bogoslužju, kjer ljudje drug drugega lju-
bijo in si pomagajo. Bog ima veliko stanovanj med ljud-
mi. Na kratko obiskati ne bo zadoščalo, da jih odkrijemo. 
Učenci so ostali ves dan pri Jezusu. 

Jezus, Jagnje Božje, bi rad v nas vzbudil zanimanje in ra-
dovednost. Janez Krstnik nam ga predstavlja, ne polaga 
nam ga pa v naročje kot glavni dobitek. Svoj odnos do 
Jezusa lahko vzpostavim sam. Svoje izkušnje o njem lah-
ko dobim sam. Ali smo to že kdaj poskušali, da bi Jezusa 
sami doživeli in z njim živeli? Vsak dan poskusimo, da  
bi se srečali z njegovim pogledom. Tak poskus je misel 
nanj, pogovor z njim, premišljevanje njegovega življenja 
in njegovih besed. Ni treba, da je to „ljubezen na prvi 
pogled.“ Prvo srečanje z njegovim pogledom pa nam 
lahko pomaga, da ga bomo vzljubili.

SVETNIKI v tem tednu
P Marjeta Ogrska, redovnica
T Suzana, mučenka
S Fabijan in Boštjan, mučenca
Č Neža, mučenka
P Vincencij, mučenec
S Henrik, duhovnik
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HVALA, JAGNJE BOŽJE

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.

Kamniti krstni kamen 
zaznamovan z jagnjetom.  
Samo mrtva skala, stara 
umetnost?  
Ne, kajti v njem teče živa 
voda. Po krstu postanejo 
mladi ljudje kristjani, 
njihovo življenje je  
zaupano Bogu.  
To ni nič starega,  
dolgočasnega.  
To je Cerkev.  
Vedno, spet in spet nova. 
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Za interno uporabo izdaja Župnija Celje - Bl. A.M.Slomšek 
SVETE MAŠE: nedelja: 8.00, 10.00; delavniki: 7.30, 18.30; prazniki 8.00, 18.30, (10.00 na dela proste praznike)

SVETE MAŠE  
od  17. 1. do 24. 1. 2021

PONEDELJEK
 7.30 V zahvalo za zdravje in  
  Božje varstvo
  Za + Marijo Rihtarič (greg.)
  Za zdravje 
 18.30 Za + Romano Lajlar

TOREK
 7.30 Za + Franca Robnika
  Za + Marijo Rihtarič (greg.)
  Za vse + iz družine Žalik 
18.30  V čast Mariji Pomočnici za  
  zdravje sina Darkota in Gregorja
 SREDA
 7.30  Za + Marijo Zamernik
  Za + Stankota Smrkolja  
  in vse + Smrkoljeve 
  Za zdravje
 18.30 Za + Marijo Rihtarič (greg.)

ČETRTEK
 7.30 Za + Marijo Rihtarič (greg.) 
  Za + teto Terezijo Špilak 
  Za + mamo Cilko
 18.30 Za + Marijo Pevec

PETEK
 7.30 Za + Marijo Rihtarič (greg.)
  Za + Franca Vrečarja
  Za zdravje 
 18.30 Za + Janeza Pustoslemška 
               SOBOTA
 7.30 Za + Marijo Rihtarič (greg.)
  Za + Faniko Krašovec
  Za + iz družine Godina 
 18.30 Za + Jarota Slapnika  
              NEDELJA
 8.00 Mariji Pomagaj za zdravje  
  in v zahvalo 
  Za + Barbaro Šip in  
  + moža Križanec Franca 
  Za + teto Terezijo Špilak 
 10.00 Za žive in + župljane
  Za + Marijo Rihtarič (greg.) 

OZNANILA:
•	Danes obhajamo drugo nedeljo med letom.
•	Jutri začenjamo molitveno osmino za edinost kristja-

nov. Molimo, da bi se uresničile Jezusove besede: 
»Da bi bili eno!«

•	Prihodnjo nedeljo bo v naši župniji češčenje Rešnje-
ga Telesa. Zaradi epidemije, ko župnijske skupine 
nimajo srečanj in zaradi upoštevanja navodil, bomo 
letos imeli češčenje po vsaki sveti maši, ki sta ob 
8.00 in 10.00. Torej od 9.00 do 10.00 in od 11.00 do 
12.00.  Pridimo k sveti maši in vzemimo si čas, da 
počastimo Najsvetejše.

•	Na razpolago je Glasilo in Marijanski koledar.

MOLITEV ZA EDINOST

Gospod Jezus, na večer, preden si umrl za nas, si 
molil, da bi bili vsi Tvoji učenci popolnoma eno, 
kakor ti v Očetu in Oče v tebi.
Daj, da bomo živo začutili, kako velika nezvestoba 
do Tebe je naša razdeljenost.
Daj nam iskrenosti, da bomo priznali in obžalovali 
ravnodušnost, nezaupanje in medesebojno 
nenaklonjenost, ki se morda skrivajo v nas.
Daj nam poguma, da bomo vse to izkoreninili.
Nakloni nam, da se vsi zedinimo v Tebi, da bi se 
iz naših src in ustnic nenehoma dvigala Tvoja 
molitev za edinost 
kristjanov,  
kakršno Ti hočeš.
V tebi,  
ki si popolna 
Ljubezen,  
naj najdemo Pot, 
ki vodi do edinosti 
v poslušnosti Tvoji 
Ljubezni in Resnici. Amen 


