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PRVA OBLETNICA IZVOLITVE PAPEŽA FRANČIŠKA 

V četrtek, 13. marca smo obhajali prvo obletnico od izvolitve papeža Frančiška. 
Prvo leto pontifikata papeža Frančiška je v ospredje postavilo pomembno 
razsežnost vesoljne Cerkve: skrb za revne in osebe v stiski. Ob prvi obletnici 
Frančiškove izvolitve na mesto Petrovega naslednika, je o svojih vtisih 
spregovoril direktor rimske škofijske Karitas msgr. Enrico Feroci: »Ko 
pomislim na papeža Frančiška, mi takoj pride na misel njegov jezik, tako 
preprost in obenem neposreden ter zmožen dotakniti se srca. Sprašujem se, kako 
smo prišli do točke, ko ne znamo več reči pravih, lepih, globokih in preprostih 

stvari, ampak samo komplicirane reči … Papež Frančišek nam je prinesel 

pristnost, resnico in pozornost do drugega … Papež je spomnil, da je sv. 
Frančišek pošiljal svoje brate in jim dejal: 'Govorite ljudem o Jezusu, če je treba, 
tudi z besedami.' Zdi se mi, da je to povzetek 
tistega, kar papež Frančišek najprej govori, nato 
pa dela, besede sledijo dejstvom.« 

 

TEDEN DRUŽINE 2014 

V Cerkvi na Slovenskem bomo od srede, 19. do 
torka, 25. marca 2014, praznovali teden 
družine pod geslom »Družina ki živi veselje.« 
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 so nagovori papeža 
Frančiška o družini. V papeževih nagovorih se 
ob razmišljanju o različnih temah, ki se dotikajo družine, kot je zakrament 
zakona, vloga ženske, spoštovanje življenja, medgeneracijsko sodelovanje, 
spoštovanje starih staršev in predvsem spodbuda družinam, kako naj živijo 
evangelij, vseskozi prepleta osnovno sporočilo, da naj družina živi veselje, naj 
bo družinsko življenje preprosto, naj se trudi za vrednote veselja, 
medsebojnega spoštovanja in ljubezni. 

CELJE – SV. JOŽEF, ROMARSKI SHOD, sreda, 19. marca 
Svete maše: ob 7.00 – Borut Pohar CM,  ob 8.30 – opat Marjan Jezernik, 
ob 10.00 – slovesna, p. Milan Bizant DJ, 
ob 11.30 – za obrtnike in podjetnike,  p. Milan Bizant DJ, 
ob 18.00 – pete litanije Matere Božje,  ob 18.30 – slovesna maša 
Vse dopoldne in zvečer priložnost za spoved! Vabljeni! 

KARITAS - pomagajmo slovenskim družinam v stiski 

Škofijska Karitas Celje in naša župnijska Karitas zbirata osnovna živila, živila 
za otroke, izdelke za higieno in tudi druge izdelke po vaši izbiri. Hvala vsem, ki 
nam pomagate pomagati! 

Prag večnosti je prestopila Marjeta Pukl (Zagrad 66 C).  
Gospod, daj ji večni pokoj! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 17. marec 
Patrik, škof, misijonar 

   800    ni namena  
1800   † Marjeta Pukl (8. dan) 

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

   800     ni namena       
1800   † Jožef Ozmec 

SREDA, 19. marec 
Jožef, Jezusov rednik 

   800   †† Ivanka Marinko in Ivan Vampelj 
   800   †† Štefan in Danijela Godina 
1800   † Jože Marodi 

ČETRTEK, 20. marec 
Klavdija, muč. 

    800   ni namena 
1800  † Jože Zelič 

PETEK, 21. marec 
+ Nikolaj iz Flüe, puščavnik 

   800   ni namena 
1800 † Ivan Herič (obl.) 

SOBOTA, 22. marec 
Lea, spokornica. 

  800    ni namena 
1800   † Jurij Magrič 

NEDELJA, 23. marec 

3. postna nedelja 

Alfonz, škof 

     800  za župljane in dobrotnike 
   930   †† iz družine Prešeren 
1800   po namenu 
1030   Tremerje:   †† iz družine Dušak in Gracar 

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


