
 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

OOZZNNAANNIILLAA 

http://www.cecilija.net/ 

3. marec 2013 – 9 – 

3. postna nedelja 

Kardinal Rode ob slovesu papeža Benedikta XVI. 

V sredo, 27. februarja 2013, sem se skupaj s skoraj 200.000 verniki udeležil zadnje 
javne avdience svetega očeta Benedikta XVI. na Trgu sv. Petra. Vidno utrujeni papež je 
še zadnjič nagovoril vernike rimske škofije in predstavnike katoličanov s celega sveta. 
Vzklikanje in navdušeno ploskanje so pokazali, kako globoko se je ta ponižni služabnik 
Cerkve vtisnil v srce katoliških vernikov kljub svojemu zadržanemu nastopanju v 
javnosti. 
Odstop papeža je v zgodovini Cerkve redkost in v zavesti vernikov predstavlja 
nepričakovano novost. Od tod tudi nekaj presenečenja in vprašanj, ki se zastavljajo, 
predvsem o posledicah tega koraka za življenje Katoliške Cerkve v prihodnosti. 
Nekateri se bojijo, da bi se v dojemanju vernikov v izvrševanje petrinske službe vrinila 
nekakšna dvojnost med aktivnim in zaslužnim papežem, saj bo Benedikt XVI. ohranil 
svoje papeško ime in naslov »papa emeritus«, zaslužni papež. Prav je, da se teh 
možnosti za nepravilno razumevanje položaja zavedamo in prisluhnemo besedam 
Benedikta XVI., ki je v katehezi zadnje avdience jasno poudaril: »Ne nosim več oblasti 
službe za vodenje Cerkve, ampak ostajam v služenju molitve.« S svojo odpovedjo 
službi, ki danes stopa v veljavo, Benedikt XVI. torej ni več rimski škof in papež. 
Vnovič izražam svoje spoštovanje do te papeževe odločitve, ki je sad njegove osebne 
molitve in izpraševanja vesti, kot je sam dejal. Vesel in hvaležen sem za leta njegovega 
delovanja, predvsem za bogato teološko misel, ki nam jo zapušča v svojih besedilih. Na 
enem od napisov v množici sem prebral: »Sveti oče, tvoja beseda nam bo luč tudi v 
prihodnje.« S tem globoko soglašam ... 
Pred kardinali je sedaj zahtevna in odgovorna naloga, da izberemo novega papeža. 
Izvolili bomo človeka, ki bo po naši vesti pred Bogom najboljši za opravljanje te službe 
v sedanjem trenutku. Vabim vse, da nas v dneh konklava vztrajno podpirate z molitvijo 
in skupaj z nami prosite Kristusa, nezrušljivi temelj Cerkve in njenega večnega pastirja, 
naj bedi nad Petrovo barko in ji podeli vrhovnega pastirja po Božji volji.¸ 

Franc kard. Rode 

"KRIŽ SLOVENSKEGA DNEVA MLADIH"  

Križ SDM v pripravi na Svetovni dan mladih v Riu de Janeiru 2013 ponovno roma 
po Sloveniji, tokrat po vseh škofijah. V naši dekaniji se je ustavil danes, 3. marca v 
župniji Bl. A. M. Slomška. Ves dan se bomo ob njem zbirali in molili. Vsi mladi pa še 
posebej vabljeni k molitveni uri ob 16:00. Pri salezijancih se zberemo ob 15:50. 

ŽUPNIJSKI KRIŽEV POT 

Tudi letošnji postni čas bomo v naši župniji obogatili s križevim potom. 
Vabimo vas, da se nam pridružite v nedeljo, 10. marca. Zbrali se bomo ob 15. 
uri in med potjo na Miklavški hrib premišljevali o postajah križevega pota.   

+ 8   Vem, da je nekaj več! 

Vabljeni na sredine večere o 10-ih božjih zapovedih. 
To je 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. 
Srečanja so v sredo ob 19. uri. Še posebej vabimo starše veroučencev. 

SKRB ZA CERKEV IN ŽUPNIJSKE PROSTORE 

Bog povrni vsem, ki ste v februarju poskrbeli za urejenost cerkva in župnijskih 
prostorov. V marcu so za župnijsko cerkev na vrsti župljani iz Brega in Maistrove 
ulice. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 3. marec 

3. postna nedelja 

Kunigunda, kraljica 

   800   ††  Štefek Aužnar in starši Trobiš  
  930   za župljane in dobrotnike 
1800  † Ivo Bajželj (gr.) 
1030   Trem.: † Ferdo Žerdoner 

PONEDELJEK, 4. marec 
Kazimir, poljski plemič 

   800   †† starši in brata Kavčič  
1800  ni namena 

TOREK, 5. marec 
Hadrijan, mučenec 

  800   ni namena 
1800   ni namena  

SREDA, 6. marec 
Koleta (Nika), redovnica 

   800    na čast Svetemu Duhu 
1800  ni namena 

ČETRTEK, 7. marec 
Perpetua in Felicita, muč. 

   800    †† Julija in Maks Zajc 
1800  po namenu in za blagoslov 

PETEK, 8. marec 
+ Janez od Boga, red. ustan. 

   800    v zahvalo in po namenu 
1800  †† Janez Podpečan (obl.) in sorodniki 

SOBOTA, 9. marec 
Frančiška Rimska, red. 

  800   †† Franc, Fanika in starši Golec 
1800 † Toni Slamnik 

NEDELJA, 10. marec 

4. postna nedelja 

40 mučencev iz Arimateje 

   800   † Rafael Trobiš 
  930   † Toni Slamnik 
1800  za župljane in dobrotnike  
1030   Trem.: † Ivo Bajželj (gr.)   
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