
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

OOZZNNAANNIILLAA 

http://www.cecilija.net/ 

2. marec 2014 – 8 – 

8. nedelja med letom 

 

 

POSTNI ČAS - Na pepelnično sredo (5. marca) bomo 
začeli postni čas. Gospod nam kliče: »Spreobrni se in 
veruj evangeliju!« Pri mašah bo obred pepeljenja. 

KRIŽEV POT je značilna pobožnost postnega časa, ki nas 
ob sočutju do trpečega Kristusa spodbuja k osebnemu 
spreobrnjenju in pokori. Križev pot bo vsak petek pred 
jutranjo in večerno mašo in v nedeljo pred večerno mašo.  

VEROUK – V torek 4. marca (pustni torek) ni verouka. 

PRVI PETEK IN SOBOTA V MESECU - V tem tednu sta tudi prvi petek in 
sobota v mesecu. V četrtek vabljeni k sveti maši in molitvi za nove duhovne 
poklice (ob 17. uri), v petek k spovedi, češčenju Jezusovega Srca in adoraciji po 
večerni sveti maši, ter v soboto k molitvi za svetost duhovnikov.  

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. 

DAN ODPRTIH VRAT po škofijah in redovnih skupnostih: 8. marec 2014 je 
vseslovenski dan odprtih vrat v semeniščih in redovnih skupnostih, pri 
katerem bomo v Mariboru (začetek ob 9. uri v stolnici) sodelovali tudi bratje 
kapucini. 

POSTNA TAIZEISKA MOLITEV bo v soboto, 8. marca ob 20. uri v stolni cerkvi 
sv. Danijela. Mladi, lepo vabljeni 

ROMANJE V ASSISI ZA ODRASLE IN DRUŽINE od 26. do 30. aprila 2014 

Romanje in obisk Frančiškovih krajev (Assisi, La Verna, Monte Casale, Celle di 
Cortona, La Foresta in Poggio Bustone …) bomo bogatili z molitvijo, duhovnimi 
mislimi in posredovanjem krščanske izkušnje sv. Frančiška in sv. Klare. Na 
romanju bomo poskrbeli za otroke in na njim razumljiv način predstavili kraje.  
Cena: odrasli skupna ležišča210 €, odrasli sobe 270 €, otroci 110 € 
S seboj je potrebno vzeti rjuhe in prevleko za vzglavnik. 
Prijave: br. Milan Kvas, Potrčeva 24, 2250 Ptuj; milan.kvas@rkc.si.  
Lepo vabljeni!  

bratje kapucini 

POSTNA POSTAVA ZA LETO 2014 

Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na veliko 
noč. Naj bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo 
darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta.  

Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi post je na 
pepelnično sredo (letos 5. 3.) in na veliki petek (letos 18. 4.). Ta dva dneva se le 
enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od 
izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.  

Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo 
zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali 
ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. 
leta. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v 
družini (poroka, pogreb ...), post in zdržek odpadeta.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 2. marec 

8. nedelja med letom 

Neža Praška, klarisa, opatinja 

     800  † Jože Marodi 
   930   † Marija Bovha 
1800   † Ana Kamšak 
1030   Tremerje:   †† Ferdinand, Marta in Franc  
                                Vrečar ter Frančiška Potočnik 

PONEDELJEK, 3. marec 
Kunigunda, kraljica 

   800    ni namena 
1800   †† Fanika (obl.) in Rudi Šlander 

TOREK, 4. marec 
Kazimir, poljski plemič 

   800     ni namena       
1800   †† Franc in Greta Zupanc 

SREDA, 5. marec 
++ Pepelnica 

   800   ni namena 
1800   † Toni Fidler 

ČETRTEK, 6. marec 
Koleta (Nika), redovnica 

    800  †† starši Pančič 
1800  po namenu 

PETEK, 7. marec 
+ Perpetua in Felicita, muč. 

   800   ni namena 
1800 †† Štefanija in Franc Holi 

SOBOTA, 8. marec 
Janez od Boga, red. ustan. 

  800    †† Janez Podpečan in sorodniki 
1800   †† Fanika in Franc Golec 

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 

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