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BOŽJA BESEDA 
Iz 49, 3. 5-6 
Psalm 40 
1 Kor 1, 1-3 
Jn 1, 29-34

Zdaj pa govorí Gospod, ki me je 
v materinem telesu upodóbil za 
svojega služabnika, da bi Jakoba 
pripêljal spet k njemu in Izraela 
zbral pri njem.

Glej, prihajam, da spolnim tvojo 
voljo

Pavel, po Božji volji poklican 
apostol Kristusa Jezusa, in brat 
Sostén Božji Cerkvi, ki je v Ko-
rintu, posvečenim v Kristusu 
Jezusu, poklicanim in svetim, 
z vsemi, ki kličejo ime našega 
Gospoda Jezusa Kristusa, kjersi-
bodi, na svojem ali našem kraju: 
milost vam in mir od Boga, na-
šega Očeta, in Gospoda Jezusa 
Kristusa.

Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje 
greh sveta.

Kakšna krepka beseda: …, ki odjemlje greh sveta. Koliko neprimer-
nih poskusov je bilo in jih je še, da bi odpravili s sveta greh in krivi-
co. Koliko krivic pometemo pod preprogo. Iščemo grešnega kozla 
ali pa več kozlov in jih napodimo v puščavo. Ali slepo maščevanje, 
da bi krivce – najbolje kar celo rodbino – iztrebili.  Nič od tega ni 
funkcioniralo. Naš svet je še vedno poln krivičnosti in grešnosti. Kako 
lahko Jezus odjemlje greh sveta. Kaj je drugače pri njem? Vse njego-
vo življenje je bilo program ljubezni. Tudi takrat ljubezen, ko je bilo 
videti, da ni upanja, da ni izhoda. Tudi takrat ljubezen, ko te zaradi 
tega sovražijo. Ljubi celo svoje sovražnike. Niti prenašati hudobije 
niti vračati milo za drago, ampak povrniti z dobrim. Ne dopustiti, 
da bi nas prevzela sovražnost, da bi tudi mi sovražili. Zavzeti jasno 
stališče, obenem pa celo nasprotnika obravnavati in spoštovati kot 
človeka. Najpomembnejše: biti pripravljen umreti za ljubezen. To je 
razlika. Izogniti se temu, da bi se zapletli v krivičnost in grešnost. To 
zmoremo samo takrat, ko smo pripravljeni, da za ljubezen zastavimo 
svoje lastno življenje in nikoli življenja drugih. 

Janez je prva priča. Pričuje že 
takrat, ko še nihče nič ne vidi ali 
sluti: Tisti tam, ki pravkar prihaja 
po poti, pravi  Janez, je Božji Sin. 
On ni bil nikoli samo in ne bo 
nikoli samo Jezus iz Nazareta. 
On je veliko več in veliko večji. 
Za nas bo trpel. Odpustil bo nam 
in vsemu svetu. V Jezusu odkriti 
Božjega Sina - to je vera. 



Cerkev  
radi primerjamo  

ladji (čolnu).  
Vsi ste vabljeni,  

da vstopite  
na krov te ladje.  

Na ladji ima  
vsak svojo nalogo.  
Naloge so različne, 
pisane. Vsi smo del 

ekipe. Jadra (moč, ki 
nas žene) in naše sidro 
(ki nam daje trdnost)  

je vera v Boga.  
Moštvo na tej ladji  

pa tesno povezuje vera, 
upanje in ljubezen.  

Vse to nam daje 
prepričanje,  

da je z nami Bog.

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 medsebojno 
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 
neprestano 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.

Častna služba. Beseda 
zveni nekoliko zastarelo, 
kot da bi bila zaprašena.  
Angleži imenujejo to službo 
„Volunteers“. »Prostovolj-
ci«, ki sooblikujejo družbo 
in ji dajejo prijazen obraz. 
Lahko rečemo tudi tako, da  
prostovoljci, sodelavci ima-
jo poslanstvo, da so posla-
ni. Sodelujejo na primer pri 
poslanstvu Cerkve! Nikoli 
jim niso toliko zaupali in 
toliko od njih pričakovali 
Nikoli namreč niso bile na-
loge v naših skupnosti tako 
različne in mnogovrstne. 
Marsikatero prostovolj-
no služenje se dogaja jav-
no, drugo skoraj nevidno 
in  vendar so prav tako  
neobhodno potrebne! To 
je čudež Božjega Duha!  
Videti je, da vera ni nobena 
»prekleta dolžnost in ob-
veznost«, ki jo Bog zahteva 
od nas, ampak energija, 
ki nas prijazno razgiba in 
navduši.  Cerkev ni pradav-
na institucija, ampak živo 
(utripajoče) telo, ki poživlja 
naše angažiranje. Čudim 
se, od kod Cerkev še vedno 
dobiva toliko zaloge vere,  
pripravljenosti tolikih lju-
di - ko pa ves svet govori,  
kako ni več vernih kristjanov. 
Imamo resnični razlog, 
da se Bogu zahvalimo za 
potrpežljivost in zaneslji-
vost vseh, ki sodelujejo, 
za njihovo zavzetost in 
nadarjenost, ki jo dajejo 
na razpolago. V besedi in 

POSLANI STE

dejanju širijo vero, ko obli-
kujejo bogoslužje, delujejo 
v različnih skupinah in so-
oblikujejo različna skupna 
praznovanja, ko jim ni žal 
časa, ki ga posvetijo svoji 
župniji. Vsi, ki prostovoljno 
in velikodušno sodelujejo  
v župnijski skupnosti, utele-
šajo Cerkev v svojem oko-
lju. Cerkvi dajejo obraz in 
imajo odprto uho in odprte 
oči.



Janez Krstnik  
je spoznal Jezusa. 

Še preden so se  
Jezusu pridružili  

dvanajsteri  apostoli.  
Še preden  

je Jezusovo javno 
delovanje  razodelo 

in so pridige  
pokazale,  

kdo je Jezus, 
je Janez že videl  

in priznal: 
Jezus je 

Božje Jagnje.

SVETNIKI v tem tednu
P Marcel, papež
T Anton, puščavnik
S Marjeta Ogrska, redovnica
Č Suzana, mučenka
P Fabijan in Boštjan, mučenca
S Neža, mučenka
N TRETJA NEDELJA MED LETOM

Sv. Marjeta Ogrska

Tik pred njenim rojstvom  
je Ogrsko hudo prizadel  
vpad divjih Mongolov. 

Kralj Bela IV. se je zaobljubil,  
da bo prihajajočega otroka 
popolnoma posvetil Bogu,  
če ga reši iz te nesreče.  
Njegova prošnja je bila  

uslišana, in ko se mu je ob 
koncu leta 1242 rodila 
Marjeta, jo je v 4. letu 

starosti že izročil v vzgojo 
dominikankam  

v Vespremu. Kraljevska 
hči je neverjetno vzlju-

bila uboštvo, pobožnost 
in skromnost. Po vzoru 

svetniške tete sv. Elizabete je 
rada stregla bolnim sestram. 

Svojo moč je črpala  
iz obhajila. Pogosti in 
hudi posti so Marjeto 

telesno izčrpali.  
Tako je 18. januarja leta 

1270 umrla,  
stara komaj 28 let. 

Jagnje Božje je kot simbol nedolžnosti. Bilo 
je obenem klasična daritvena žival. Ne le v ju-
dovstvu, ampak tudi v grški in rimski religiji, ko 
so še darovali živali. Jezus Kristus se je na križu 
razodel kot tako daritveno jagnje. Čeprav si On 
sam ni naložil grehov, je umrl za grehe drugih, ki 
jih je namenoma vzel nase. Jezusovo ravnanje 
je bilo vnaprej napovedano, v Stari zavezi govori 
prerok Izaija o nekom, ki bo žrtvovan kot jagnje. 
To jagnje je videl Janez Krstnik v Jezusu. 
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SVETE MAŠE  
od 16.1. do 22.1.

OZNANILA:
•	Obhajamo drugo nedeljo med letom.
•	V sredo, 18. januarja 2023, bomo začeli teden molitve 

za edinost kristjanov. Geslo tega tedna je: »Naučite se 
delati dobro, skrbite za pravico« (Iz 1, 17). Pri sv. Ceciliji 
(kapucini) v Celju bo ta dan ob 19.00 ekumenska moli-
tev predstavnikov krščanskih cerkva. Molitev bodo vodi-
li celjski škof Maksimilijan Matjaž z upokojenim škofom 
Stanislavom Lipovškom, mag. Leon Novak, evangeličan-
ski škof, pravoslavni celjski župnik (paroh) Goran Šljivić 
in dr. Daniel Grabar, superintendent evangelijskih binko-
štnih kristjanov. K tej ekumenski molitvi vabljeni verniki 
vseh krščanskih cerkva.

•	Teden molitve za edinost kristjanov bomo zaključili  
25. januarja na praznik Spreobrnjena apostola Pavla.  
V naši stolnici bo sveta maša ob 18.00.

•	Za romanje v Rim ni več prostih mest.

PONEDELJEK
 7.30 Po namenu
  Za dva + Franca Škrabla in Pavlo
 18.30 Za + Pepco Pajk

TOREK
 7.30 ZA + Franca Robnika
  Za + Antona Plesnika
 18.30 Za + Vojka in Frančiško Ostrožnik

SREDA
 7.30 Za + Jožeta Mlačnika
  Za + Marjana Rihterja
 18.30 Za + starše Kovač

ČETRTEK
 7.30 Po namenu
  Za + Marto Kač in + Kačeve 
18.30 Za + Franca Ostrožnika, 8. dan
.

PETEK
 7.30 Za + Škrablove in po namenu
  Za + Jožefa Remšaka
18.30  Za + Anico, Štefana  
  in Zvonka Gračner

SOBOTA
 7.30 Po namenu
  Za + Tilčko Gorenjak
 18.30 Za + Slavka Arzenška

NEDELJA
 8.00 Za + Faniko in Ivana Koštomaj  
  ter Marjeto Božak
 10.00 Za + Julijano Lavašič, moža  
  in starše

Velik krog naredimo, ko govorimo: »Jagnje 
Božje, ki odjemlje greh sveta«: od Jezusovega 
prvega javnega nastopa in njegovega krsta 
preko dvorane zadnje večerje in križa na 
Golgoti vse do evharistije - globoko v sredo 
našega upanja, molitve in praznovanja.


