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1. februar 2015 – 5 – 

4. nedelja med letom 

 

Jezus uči v Kafarnaumu in ozdravi obsedenca  

Pridejo v Kafarnaum. Takoj v soboto je stopil v 

shodnico in učil. In nad njegovim naukom so strmeli, 

zakaj učil jih je, kakor kdor ima oblast in ne kakor 

pismouki. Bil je pa v shodnici človek z nečistim duhom, 

ki je zakričal: »Kaj imaš ti z nami,  Jezus Nazarečan? Si 

prišel, da nas pogubiš? Vem, kdo si – svetnik božji.« 

Jezus mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!« In 

nečisti duh ga je stresel in zavpil z močnim glasom ter 

šel iz njega. In ostrmeli so vsi, tako da so se med seboj 

vpraševali: »Kaj je to? Nov nauk, nauk z oblastjo? Celo 

nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni!« In glas o 

njem se je hitro razširil po vsej okolici v Galileji.  

Mr 1,21-28 

Ljudski misijon v celjski dekaniji,  

6. – 15. marca 2015:  

Po poti Resnice do človeka 

Misijonarja v naši župniji bosta  br. Marko 

Senica in br. Jurij Štravs.  

Sodelovale bodo sestre Frančiškanke Marijine 

misijonarke. 

Sveti misijon je duhovna prenova namenjena vsem posameznikom in vsem 

skupinam v župniji. Ob srečanjih, kot so maše z misijonskimi nagovori, 

pogovori po skupinah in stanovih, osebni pogovori, obiski bolnikov in 

starejših, spovedovanja – utrjujejo nas kristjane v veri, oddaljene pa želijo 

pritegniti bližje župnijskemu občestvu. Povabite na misijon svoje domače, 

prijatelje in znance, ki želijo narediti kaj več za svoje osebno življenje in 

poglobiti svojo vero. 
Pismo misijonarja 

V mojem koledarju – in verjamem, da tudi v vašem – že piše: od 6. do 15. 
marca 2015 imam ves čas namenjen za ljudski misijon v dekaniji in v naši 
župniji Svete Cecilije. 

Ko govorimo o misijonu, imamo najprej pred očmi črno Afriko ali kako drugo 
celino, kjer Jezusa še ne poznajo, med njimi pa bele misijonarje, ki velikokrat v 
težkih razmerah najprej z osebnim življenjem, pa tudi z besedo pričajo o našem 
Odrešeniku. Danes je že marsikje po Evropi položaj obraten: mnogi duhovniki 
iz Afrike in Azije opravljajo misijonsko delo tam, kjer so ljudje v skrbi za čim 
večje materialno ugodje pozabili, da bodo šli v grob in pred Boga s praznimi 
žepi in samo s tistim, kar bodo dobrega »nabrali« za svojo dušo (prim. Mt 
25,35). 

Ljudski misijoni so stara oblika oznanjevanja evangelija in poglabljanja 
duhovnega življenja v župniji. Misijon se priporoča najmanj vsakih deset let. 
Ljudski misijonarji – duhovniki, redovniki in redovnice – pridejo v župnijo, kjer z 
duhovnimi nagovori, srečanji, okroglimi mizami, predavanji in podeljevanjem 
zakramentov in drugimi oblikami pomagajo vernikom na poti poglabljanja 
osebne vere in utrjevanja duhovnosti. 

Od koga je odvisen uspeh misijona? Postavite se pred ogledalo. Zaprite oči in 
si v mislih postavite gornje vprašanje. Ko boste pripravljeni na odgovor, odprite 
oči in videli boste osebo, ki je najbolj odgovorna za to, ali bo misijon uspel. V 
teološkem smislu gornja trditev res ni povsem točna. Vse, tudi uspeh misijona v 
vaši župniji, je namreč odvisno od Boga. Vendar gledano z druge strani, nam 
Bog podarja vse, kar je potrebno, da bi misijon uspel. Podarja nam najprej 
milost, da smo se rodili, bili krščeni, odraščali in da živimo v kraju, ki je bil od 
samega začetka krščanski. V njem so živeli ljudje (bratje kapucin so bil del 
tega), ki so nam s svojo besedo in s svojim zgledom pričali o resničnosti vere, v 
kateri smo bili krščeni. Podarja nam… koliko je vsega, kar nas nagiba k temu, 
da bi sveti misijon vzeli zares in za kar bi morali biti hvaležni Bogu. In končno 
podarja nam dar svetega misijona. Čas milosti. Dar možnosti spreobrnjenja. 
Podarja nam čas, ki naj ga uporabimo za to, da preverimo svoje življenje, da 
preverimo, koliko nam je Bog resnično blizu - mislim seveda na razdaljo od nas 
do njega, ne od njega do nas; koliko se trudimo živeti tisto življenje, v katero 
nas kliče in vabi.  

Kristus nas po poti Resnice želi privesti bliže k Bogu in človeku. V molitveni 
povezavi z vašimi duhovniki, redovnicami in redovniki in z vsemi vami, dragi 
župljani, priporočam uspeh misijona Kristusu, našemu edinemu Odrešeniku, 
Božji Materi Mariji, sv. Ceciliji, zavetnici župnije, prav tako pa sv. Luku in sv. 
Miklavžu. 

br. Marko Senica 
 

 



 

 

GOSPODOVO DAROVANJE - SVEČNICA, 2. februar  

Prvotno ime za svečnico je bilo »Marijino očiščevanje«. Po 
Mojzesovi postavi je morala vsaka mati, ki je rodila sina, 
štirideseti dan po porodu priti v tempelj, tam darovati in se 
tako »očistiti«. Temu predpisu se je podredila tudi Marija, 
Jezusova mati.  
Evangelist Luka v poročilu o njenem obisku v jeruzalemskem templju omenja 
srečanje s starčkom Simeonom. Ta je v videnju spoznal, kdo je Dete, ki ga 
pestuje ta mlada žena. Pristopil je, ga vzel v naročje in spregovoril sloviti 
preroški spev: »Zdaj odpuščaš svojega služabnika, o Gospodar, po svoji besedi 
v miru, kajti moje oči so videle rešitev, ki si jo pripravil pred očmi vseh 
narodov; luč v razsvetljenje poganov in v slavo Izraela, svojega ljudstva.« 

Spomin na ta dogodek je prva Cerkev v Jeruzalemu obhajala že ob koncu 4. 
stoletja. V ljudskem praznovanju je stopilo v ospredje proslavljanje Kristusa, ki 
ga je Simeon v svojem hvalospevu imenoval »luč v razsvetljenje poganov«. Na 
te besede starčka Simeona se naslanja starodavni bogoslužni običaj 
blagoslavljanja sveč, ki se razvije v procesijo s svečami.  

Po obredu blagoslavljanja sveč nam je praznik znan kot svečnica – praznik 
sveč, praznik luči.  

Pri vseh mašah bo blagoslov sveč, ki jih boste lahko tudi kupili. 

Svečnica pa je tudi dan posvečenega življenja – torej poseben praznični dan 
redovnic in redovnikov. Za celjsko škofijo bo praznovanje v celjski stolnici: ob 
14. uri molitvena ura pred Najsvetejšim in ob 15. uri sveta maša. 

Ta dan ni verouka. 

Celodnevno češčenje v naši župniji, 3. in 4. februar 

Vsako leto ta dva dneva naša župnija v imenu vse škofije moli in časti 
Najsvetejše. Za nas pa je to lepa priložnost, da skupaj molimo za naše družine, 
našo župnijo, našo škofijo in za številne druge namene. V času priprave na 
misijon v celjski dekaniji bomo še posebej prosili za blagoslov našega misijona. 

Sklep v sredo bo vodil br. Jaro Knežević. Lepo vabljeni. 

Spored za oba dneva: 
ob  8. uri sveta maša, nato češčenje,    
ob 9.30 sveta maša, 
10.00 - 11.00 Polule, Tremerje,           
11.00 - 12.00 Košnica, 
12.00 - 13.00 Breg, Lisce, Maistrova, Anski vrh,  
13.00 - 14.00 Zagrad, Pečovnik, 
15.00 – 16.00 Prenova v Duhu, 
16.00 - 17.00 Frančiškova družina. 

Sv. Blaž, 3. februar 

V torek, na god sv. Blaža, h kateremu se zatekamo, da nas 
obvaruje bolezni grla in vsakega drugega zla, bomo pri mašah 
delili Blažev blagoslov.  

Prvi petek in sobota v mesecu 

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

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 1. februar 

4. nedelja med letom 

Brigita Irska, opatinja 

     800  na čast Mariji Pomagaj v zahvalo 
   930  †† Amalija in Kristina Žveplan 
1800   † Ljudmila Terglav (gr. 28) 
1030   Tremerje: †† iz družine Skale in Lešek 

PONEDELJEK, 2. februar 
Jezusovo darovanje, svečnica 

Simeon in Ana, preroka 

     800  v zahvalo in za zdravje 
   930  † Ljudmila Terglav (gr. 29) 
1800   † Marija Čečko 

TOREK, 3. februar 
Blaž, škof, mučenec 

     800  † Ljudmila Terglav (gr. 30) 
   930  za žive in †† člane FSR 
1800   po namenu 

SREDA, 4. februar 
Jožef Leoniški, kapucin, mis. 

     800  po namenu 
   930  po namenu 
1800   † Stanislav Oštir, 8. dan 

ČETRTEK, 5. februar 
Agata, devica, mučenka  

   800    za nove duhovne poklice 
1800   v dober namen 

PETEK, 6. februar 
Pavel Miki, muč. 

     800  †† Jože in Marija Medved  
           in †† iz družine Sušin 
1800   † Marija Bouha 

SOBOTA, 7. februar 
Rihard, kralj 

   800    po namenu 
1800  Mariji v zahvalo in priprošnjo 

NEDELJA, 8. februar 

5. nedelja med letom 

Hieronim Emiliani, red. ustan. 

     800  †† Berta in Alojz Zemer 
   930  † Marija Čečko 
1800   po namenu 
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

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


