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5. nedelja med letom 

LURŠKA MATI BOŽJA, ponedeljek, 11. februar 

Na praznik Lurške Matere bomo z geslom »Pojdi in tudi ti delaj prav tako!«  
obhajali 21. svetovni dan bolnikov. Na ta dan bo v kapeli celjske bolnišnice ob 
19. uri daroval sveto mašo celjski škof dr. Stanislav Lipovšek. K sveti maši lepo 
vabljeni bolniki, njihovi domači in sorodniki, zaposleni v bolnišnici in tudi 
drugi verniki.  

Pri nas pa bo po večerni maši procesija s svečkami. 

+ 8   Vem, da je nekaj več! 

Vabljeni na sredine večere o 10-ih božjih zapovedih. 
Na začetku vsakega srečanja je čas za prigrizek, ki je priložnost za 
ustvarjanje novih prijateljstev. Sledi slavljenje in predstavitev nosilne 
teme, nato pogovor v manjših skupinah – omizjih. 
Kdor pozna smer, pozna izvire moči, iz katerih lahko črpa, da bi dosegel cilj. 
Deset zapovedi so markacije na potovanju po puščavi vrednot, v kateri živimo 
danes. To so besede, ki želijo varovati svobodo, so obljube za uspelo življenje. 
Jih želiš bolj spoznati? 
To bo tudi lepa priprava na Veliko noč, v sredo. 23. marca pa bomo podoživeli, 
kako so v Jezusovem času in tudi še danes Judje obhajajo pasho, Veliko noč. 
Začetek v sredo, 27. februarja 2013 ob 19. uri. 
Še posebej vabimo starše veroučencev. 

VABILO NA INFORMATIVNE DNEVE NA TEOLOŠKI FAKULTETI. 

 Spoštovani! Ali se še odločate o svoji bodoči karieri? Ne veste, na katero 
fakulteto bi se vpisali? Ali vas zanimajo humanistične, verske in družboslovne 
vsebine? Ali ste komunikativni in radi delate z ljudmi? Želite pomagati 
drugim? Potem vas vabimo, da pridete na informativne dneve Teološke 
fakultete, ki bodo potekali v petek (15. 2. 2013) ob 10:00 in 15:00 ter v soboto 
(16. 2. 2013) ob 10:00 na Univerzi v Ljubljani, Teološka fakulteta (Poljanska 
cesta 4) in na Enoti v Mariboru (Slovenska ulica 17).  
Najbolj poznana skupina teologov so ljudje, ki se odločijo za posvečeno 
življenje (duhovniki, redovniki in redovnice), a za študij teologije se odloča vse 
več laikov. Slednji pa najdejo zaposlitev kot pastoralni asistenti, kateheti, 

novinarji, piarovci, turistični vodiči, učitelji,..., medtem ko se drugi odločijo za 
nadaljevanje študija ter s tem akademsko kariero ali pa delo kot zakonsko-
družinski terapevt.  
 Možnosti za zaposlitev pa se povečajo, če izberete dvodisciplinarni študij v 
sodelovanju s Filozofsko fakulteto v Ljubljani in Filozofsko fakulteto ter 
Fakulteto za naravoslovje in matematiko v Mariboru.  
Dobrodošli na Teološki fakulteti!  
Prof. dr. Christian Gostečnik, dekan Teološke fakultete 

NABIRKA DANAŠNJE NEDELJE 

je solidarnostna, za potrebe škofije in jo na škofiji toplo priporočajo. 

Prag večnosti je prestopila Zofija Planko (Japleva 6). 

Gospod, daj ji večni pokoj! 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 10. februar 

5. nedelja med letom               

Sholastika, devica, redfovnica 

   800   za župljane in dobrotnike 
  930   † Bogomir Čater 
1800  † Ana Paj 
1030   Trem.: † Anton Bevc in †† Bevc in Belaj 

PONEDELJEK, 11. februar 
Lurška  Mati božja 

   800   † Jože Knez 
1800  za zdravje sina in za spreobrnenje 

TOREK, 12. februar 
Feliks, opat - pust 

  800   po namenu 
1800   po namenu 

SREDA, 13. februar 
+ + Pepelnica 

   800    †† Anton in Antonija Vodopivec 
1800  po namenu 

ČETRTEK, 14. februar 
Valentin (Zvonko), duh., muč. 

   800    po namenu 
1800  po namenu 

PETEK, 15. februar 
+ Klavdij, redovnik 

   800    †† starši Dobovičnik 
1800  † Angela Krumpačnik (obl.) 

SOBOTA, 16. februar 
Julijana Koprska, muč. 

  800   po namenu 
1800 †† družina Pelko, Krumek in duše v vicah 

NEDELJA, 10. februar 

5. nedelja med letom               

Sholastika, devica, redfovnica 

   800   †† starši Krulec in Edi Amon 
  930   †† Kunstek in Žikovšek 
1800  po namenu 
1030   Trem.: za župljane in dobrotnike  
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