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5. nedelja med letom 

 

LURŠKA MATI BOŽJA, torek, 11. februar 

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. 

Iz poslanice papeža Frančiška za 22. svetovni dan bolnikov 2014  

Ob priložnosti 22. svetovnega dneva bolnikov, ki letos nosi naslov Vera in dejavna 
ljubezen: »Tudi mi smo dolžni dati življenje za brate«(1Jn 3,16), se še posebej obračam 
na bolne in vse tiste, ki skrbijo za njihovo pomoč in oskrbo. Cerkev vidi v vas, dragi 
bolniki, posebno navzočnost trpečega Kristusa. In tako je ob nas ali bolje v našem 
trpljenju, trpljenje Jezusa, ki nosi z nami to težo in v tem odkriva smisel. Ko se je Božji 
Sin povzpel na križ, je s tem uničil osamljenost trpljenja ter osvetlil temo. Postavljeni 
smo tako pred skrivnost Božje ljubezni do nas, ki nam vliva upanje in pogum. Upanje, 
ker je v načrtu Božje ljubezni tudi noč trpljenja, ki pa se odpre v velikonočno svetlobo; 
in pogum, da se v njegovi družbi in skupaj z Njim soočimo z vsakim nasprotovanjem. 

Božji Sin, ki je postal človek, ni odvzel človeške izkušnje bolezni in trpljenja, ampak ju 
je vzel nase ter ju preoblikoval in jima dal novo razsežnost. Novo razsežnost, da nimata 
več zadnje besede, saj jo ima novo življenje v polnosti. Preoblikoval, kar pomeni, da 
lahko v povezanosti s Kristusom iz negativnosti postaneta pozitivni. Jezus je pot in z 
njegovim Duhom lahko hodimo za njim. Kakor je Oče daroval Sina za ljubezen, in je Sin 
daroval samega sebe za isto ljubezen, tako lahko tudi mi ljubimo druge, kot je Bog 
ljubil nas in damo življenje za brate. Vera v dobrega Boga postane dobrota, vera v 
križanega Kristusa pa postane moč ljubiti do konca in tudi sovražnike. Dokaz pristne 
vere v Kristusa je darovanje samega sebe, širjenje ljubezni do bližnjega, še posebej do 
tistega, ki si to ne zasluži, do tistega, ki trpi, do tistega, ki je odrinjen … 

Za rast v nežnosti, v obzirni in spoštljivi brezpogojni ljubezni, imamo krščanski zgled h 
kateremu lahko z gotovostjo usmerimo naš pogled. To je Jezusova Mati in naša Mati, 
ki je pozorna tako na Božji glas, kakor za potrebe in težave svojih otrok. Marija, gnana 
po božjem usmiljenju, ki v njej postaja meso, pozablja nase in gre v naglici v Galilejo na 
Judovem, da bi srečala sorodnico Elizabeto in ji pomagala. Prav tako posreduje pri Sinu 
na svatbi v Kani, ko opazi, da zmanjkuje vina za praznovanje. Nadalje skozi romanje 
življenja nosi v svojem srcu besede starčka Simeona, ki je napovedal, da bo meč 

prebodel njeno dušo. Trdna ostane tudi pod Jezusovim križem. Ona ve, kako hoditi po 
tej poti in zato je Mati vseh bolnikov in trpečih. Z otroško pobožnostjo se lahko z 
zaupanjem zatekamo k njej, prepričani, da nam bo pomagala, nas podprla ter nas ne 
bo zapustila. Ona, kot Mati Vstalega Križanega, je ob nas med našimi križi in nas 
spremlja na poti proti vstajenju ter polnemu življenju ... 

22. svetovni dan bolnikov zaupam v priprošnjo Mariji, da bi pomagala bolnikom živeti 
njihovo trpljenje v povezanosti z Jezusom Kristusom ter podpira tiste, ki za njih skrbijo. 
Vsem, bolnikom, zdravstvenim delavcem ter prostovoljcem iz srca podeljujem 
apostolski blagoslov. 

Srečanje župnijskega pastoralnega sveta 

bo v ponedeljek, 10. februarja ob 18.45. Vsi člani, lepo vabljeni. 

KOLEDAR  IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 9. februar 

5. nedelja med letom 

Apolonija (Polona), d., mu. 

     800  † Mitja Ivanšek 
   930   za zdravje v družini 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje:   † Anton Bevc  
                                in †† iz družine Bevc - Belej 

PONEDELJEK, 10. februar 
Sholastika, devica, redovnica 

   800    za zdravje in v zahvalo 
1800   po namenu 

TOREK, 11. februar 
Lurška Mati Božja 

   800    †† Frtanc Pušnik, starši, Viktor in Alojz  
               Gračner ter Marija Brilej 
1800   † Teja Lešnik, 30. dan 

SREDA, 12. februar 
Elvalija, mučenka 

   800   ni namena 
 1800  po namenu 

ČETRTEK, 13. februar 
Jordan Saški, redovnik 

    800  ni namena  
1800  †† Anton in Antonija Vodopivec 

PETEK, 14. februar 
Valentin (Zdravko), duh., m. 

   800   za zdravje in blagoslov vnukov  
         in njihovih staršev 
1800 †† starši Majerič in Konrad 

SOBOTA, 15. februar 
Klavdij, redovnik 

  800    † Jože Marodi 
1800   † Gusti Kaučič 

NEDELJA, 16. februar 

6. nedelja med letom 

Julija Koprska, muč. 

     800  † Ivan Pirnat 
   930   † Ludvik Kamplet 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje:   †† Matilda in Jakob Strnad 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 


