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 IZJAVA SLOVENSKIH ŠKOFOV OB IZVOLITVI NOVEGA PAPEŽA 

Gospodje kardinali so v sredo, 13. aprila 2013, v petem krogu glasovanja v moči  s 
Svetim Duhom za 266. rimskega škofa izbrali kardinala Jorga Mario Bergoglia, ki 
se bo odslej imenoval Frančišek. Slovenski škofje se s hvaležnostjo Bogu 
pridružujemo veselemu in pomembnemu dogodku za vesoljno Cerkev, da je 
kardinale vodil pri njihovi izbiri. Novoizvoljenemu papežu Frančišku skupaj s 
celotno Cerkvijo na Slovenskem izrekamo vdanost in izrekamo najlepše želje za 
prihodnje služenje Kristusovi Cerkvi. Sveti Duh naj vodi njegovo življenje in ga 
navdihuje za izvrševanje zaupanega poslanstva. Želimo mu vedrega srca in 
poguma, da bo sodobnemu svetu oznanjal veselje Kristusovega evangelija. Želimo 
si, da bi novoizvoljeni Petrov naslednik našo domovino osebno obiskal in se srečal 
s slovenskim narodom. 

slovenski škofje 

Življenjepis papeža Frančiška 

Jorge Mario Bergoglio, član Družbe Jezusove, se 
je rodil 17. decembra 1936 v Argentini. Leta 
1998 je bil imenovan za nadškofa Buenos Airesa. 
Kardinal je postal leta 2001. Dne 13. marca 2013 
je bil izvoljen za 266. papeža Katoliške Cerkve. 
Petrov sedež je tako zasedel prvi jezuit in 
Neevropejec, ki si je izbral ime Frančišek. 

Rodil se je v Buenos Airesu staršem italijanskega 
rodu. Po zaključku formacije v bogoslovju v Villa 
Devoto je 11. marca 1958 vstopil v Družbo 
Jezusovo. Licenciat iz filozofije je opravil na 
kolegiju Colegio Máximo San José in San Miguel, 
nato pa je poučeval književnost in psihologijo na 

dveh kolegijih, na Colegio de la Inmaculada v Santa Fe in na Colegio del 
Salvador v Buenos Airesu. Duhovniško posvečenje je prejel 13. decembra 
1969. Nato je študiral na filozofski in teološki fakulteti v San Miguelu. Postal je 
tudi vzgojitelj novincev. Zaradi opaznih voditeljskih sposobnosti je bil med leti 
1973 in 1979 provincial argentinskih jezuitov. Leta 1980 je bil premeščen v 
San Miguel, kjer je bil šest let rektor semenišča. Doktorski študij je opravil v 
Nemčiji, nato se je vrnil v domovino, kjer je služil kot spovednik in duhovi 
voditelj v Cordobi. 

Kardinal Bergoglio je opravljal različne službe v rimski kuriji. Deloval je 
na Kongregaciji za kler, Kongregaciji za bogoslužje in disciplino 
zakramentov, Kongregaciji za ustanove posvečenega življenja in družbe 
apostolskega življenja. Bil je tudi član Komisije za Latinsko 
Ameriko in Papeškega sveta za družino. Znan je bil po osebni skromnosti, 
zvestobi tradiciji zavezanosti socialni in družbeni pravičnosti. 

Leta 2005 je bil kardinal Bergoglio izvoljen za predsednika Argentinske 
škofovske konference. Na to mesto je bil ponovno izvoljen leta 2008. Odločno se 
je zavzemal za življenje in je nasprotnik evtanazije. Ostro je nasprotoval 
argentinski vladi, ki je želela uzakoniti istospolne poroke, posvojitve otrok s 
strani homoseksualnih parov pa je označil kot diskriminacijo otrok. 

Sveta maša za papeža Frančiška bo v ponedeljek, 18. marca ob 18. uri. 

SV. MAŠA OB DELAVNIKIH bo od ponedeljka naprej v cerkvi. 

SREČANJE STAREJŠIH 

Srečanje za starejše bo v ponedeljek, 18. marca. Začeli bomo s sveto mašo ob 
18. uri. Lepo vabljeni 



 

TEDEN DRUŽINE 2013 

V Cerkvi na Slovenskem bomo od torka, 19. do ponedeljka, 25. marca 2013, 
praznovali teden družine pod geslom Leto vere v družini. Teden vsako leto 
tradicionalno poteka med 19. marcem, ko praznujemo god sv. Jožefa, moža 
Device Marije, in 25. marcem, ko se spominjamo Gospodovega oznanjenja 
Mariji. Letošnja spodbuda je namenjena pogovoru o veri in vernikovem 
odnosu z Bogom, posebej tudi pod vidikom življenja v krščanski družini.  

ROMARSKI SHOD PRI SVETEM JOŽEFU V CELJU 

bo v torek, 19. marca.  

KRIŽEV POT MLADIH CELJSKE DEKANIJE 

bo v petek, 22. marca ob 19.30. Križev pot se bo začel pri cerkvi sv. Cecilije, 
zakjučil pa na Miklavškem hribu, kjer bo v cerkvi tudi priložnost za sveto 
spoved. Mladi, lepo vabljeni! 

ORATORIJSKO POPOLDNE 

V soboto, 23. 3. 2013 ob 15 uri pripravljamo oratorijsko popoldne z zgodbo 
in delavnicami (majhne butarice-šopki in še nekaj...), zaključili pa ga bomo s 
sveto mašo ob 18 uri, na katero prisrčno vabimo posebno starše, da se bomo 
skupaj zahvalili Bogu za vas, na koncu maše pa vam bodo otroci zapeli in vam 
pripravili presenečenje. 

CVETNA NEDELJA  

Pri mašah ob 8.00 in 9.30 bo procesija Jezusovega slovesnega vhoda v 
Jeruzalem, zato se zberemo na starem parkirnem prostoru. S seboj prinesite 
butare, oljke ali drugo zelenje.  

Oljčne vejice bodo na razpolago v sredo. S svojim darom za oljčne vejice 
podpirate gradnjo Don Boskovega Centra v Celju oz. pomagate poravnavati 
dolgove, ki so z njo nastali. V imenu salezijancev: Bog povrni! 

POROČNI JUBILEJI 

Poročne jubileje – 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 … – letnice poroke 
bomo v naši župniji obhajali na belo nedeljo, 7. aprila, pri maši ob 930.  
Vse jubilante, ki letos praznujete eno od omenjenih obletnic, lepo vabimo k 
naši skupni slovesnosti. Prosimo vas, da se prijavite v župnijski pisarni. 

KRIŽEV POT NA TEHARJAH 

Župnija Teharje   vabi na tiho nedeljo, 17. marca , k molitvi križevega pota za 
vse žrtve vojnega in povojnega nasilja - od grobišča v Bukovžlaku do cerkve 
sv. Ane na Vrhah nad Teharjami: Začetek bo ob 15.00 pri vhodu v spominski 
park Teharje.  
 

 

V petek, 22. marca bo spovedni dan. Priložnost za spoved bo od 7. do 19. ure. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 17. marec 

5. postna nedelja 

Jerica, devica, opatinja 

   800   †† Jože Belaj in starši 
  930   †† iz družine Prešeren 
1800  † Franc Dobrajc 
1030   Trem.: za župljane in dobrotnike  

PONEDELJEK, 18. marec 
Ciril Jeruzalemski, škof, c. uč. 

   800   † Justin Felicijan (8. dan) 
1800 † Marija Žunko (30. dan) 

TOREK, 19. marec 
Jožef, Jezusov rednik 

  800   † Jožefa Arnšek 
1800  †† Jožica in starši Trbovc 

SREDA, 20. marec 
Martin iz Brage, škof 

   800    †† sorodniki in dobrotniki 
1800  †† Jožefa in Fabijan Krivonog,  
               Jože Guček in sorodniki 

ČETRTEK, 21. marec 
Nikolaj iz Flüe, kmet, pušč. 

   800    na čast MB za zdravje sina 
1800  † Maja Zalar 

PETEK, 22. marec 
+ Lea, spokornica 

   800    †† Jože, Anton in starši But 
               ter starši Tadina 
1800  † Friderik Hajdinjak 

SOBOTA, 23. marec 
Gospodovo oznan. - liturg. p. 

  800   †† Franc, Terezija in starši Smole 
1800 † Zofija Planko 

NEDELJA, 24. marec 

6. postna, cvetna nedelja 

Katarina Švedska, redovnica 

   800   za župljane in dobrotnike  
  930   † Cecilija Fajs 
1800  ni namena 
1030   Trem.: †† Jože in Nada Magdalenc 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 
TR: BC Si56 0600 0037 0700 834  


