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1. postna nedelja 

 

 

Iz poslanice svetega očeta Frančiška za postni čas 2014 

Evangelij je resnični protistrup za duhovno revščino. Kristjani smo poklicani v 

vsako okolje prinašati osvobajajoče sporočilo, da obstaja odpuščanje za storjeno 

zlo; da je Bog večji od našega greha in nas vedno zastonjsko ljubi; da smo 

ustvarjeni za občestvo in za večno življenje. Gospod nas vabi, da bi bili veseli 

glasniki tega sporočila usmiljenja in upanja. Lepo je izkusiti veselje, ko širimo to 

dobro novico, ko delimo zaklad, ki nam je bil zaupan, da bi tolažili strta srca in dali 

upanje tolikim bratom in sestram, ki jih obdaja tema. Gre za to, da sledimo Jezusu 

in posnemamo njega, ki je iskal uboge in grešnike, kot pastir ljubeče išče 

izgubljeno ovco. Združeni z Jezusom moremo pogumno odpreti nove poti 

evangelizacije in pospeševanja rasti človeka. 

Dragi bratje in sestre, naj bo vsa Cerkev v tem postnem času pripravljena in 

spodbujena pričevati evangeljsko sporočilo vsem, ki živijo v gmotni, moralni in 

duhovni revščini. To sporočilo je povzeto v oznanilu ljubezni usmiljenega Boga O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

cčeta, ki je pripravljen vsakega objeti v Kristusu. Pričevati za evangeljsko sporočilo 

pa moremo le, kolikor posnemamo Kristusa, ki je postal ubog in nas je obogatil po 

svojem uboštvu. Post je posebej primeren čas za odpovedovanje. Dobro nam bo 

delo vprašati se, čému se moremo odpovedati, da bi po našem uboštvu pomagali 

in obogatili druge. Ne pozabimo, da pravo uboštvo boli. Nobeno odpovedovanje 

nima resnične vrednosti brez te razsežnosti pokore. Ne zaupam miloščini, ki nič ne 

stane in nič ne boli. 

Naj nas Sveti Duh, po katerem smo »kakor ubogi, pa mnoge bogatimo, 

kakor nič ne bi imeli, pa imamo vse«, podpira v naših dobrih namenih ter utrdi 

našo pozornost in odgovornost za človeško revščino, da bi mogli postati usmiljeni 

in vršilci usmiljenja. S to željo zagotavljam svojo molitev, da bi vsak vernik in vsako 

cerkveno občestvo z rodovitnostjo prehodilo postno pot in vas prosim, da molite 

zame. Naj vas Gospod blagoslavlja in naša Gospa varuje. 

papež Frančišek 

SREČANJE ŽPS bo v ponedeljek, 10. 3. po večernicah. V soboto, 15. marca pa 
bo ob 9. uri pri Sv. Danijelu dekanijsko srečanje Župnijski pastoralnih 
svetov.  Vsi člani, lepo vabljeni.  

OKROGLA MIZA – V torek, 11. 3. 2014, ob 19. uri, je v župniji Celje Sv. Duh, v 
župnijski dvorani, okrogla miza radia Ognjišče z naslovom: Je prihodnost 
tiskanih medijev v internetni različici? Voditeljica: Tanja Dominko z gosti. 
Vabljeni.  

NABIRKA PRIHODNJE KVATERNE NEDELJE je za bogoslovje in jo toplo 
priporočamo. 

Prag večnosti sta prestopili Marija Bovha (Maistrova ul. 9) 
in Marija Antlej (Zagrad 124).  
Gospod, daj jima večni pokoj! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 9. marec 

1. postna nedelja 

Frančiška Rimska, red. 

     800  † Marija Bovha, 8. dan 
   930   † Toni Slamnik 
1800   po namenu na čast Sv. Duhu za Brigito B. 
1030   Tremerje:   †† Ciril in Marija Hriberšek 

PONEDELJEK, 10. marec 
40 mučencev iz Armenije 

   800    ni namena 
1800   † Albert Boharč 

TOREK, 11. marec 
Benedikt, škof 

   800     ni namena       
1800   † Marija Antlej, 8. dan 

SREDA, 12. marec 
Inocenc I., papež 

   800   ni namena 
1800    

ČETRTEK, 13. marec 
Kristina, mučenka 

    800   
1800  † Jožefa Arnšek 

PETEK, 14. marec 
+ Matilda, kraljica 

   800   †† Franc Dobrajc (obl.) in Franc Gračner 
1800 †† Anton in Vera Kumer  
         ter †† iz družine Lampret 

SOBOTA, 15. marec 
Klemen Marija Dvoržak, red. 

  800    ††  
1800   ††  

NEDELJA, 16. marec 

2. postna nedelja 

Hilarij Oglejski, škof 

     800  † Ludvik Kamplet 
   930   za zdravje v čast Mariji 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje:   †† Bernarda in Jože Magdalenc 

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


