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22. februar 2015 – 8 – 
1. postna nedelja 

 

Hudi duh skuša Jezusa  

Takoj nato ga je Duh odvedel v puščavo. Bil je v puščavi štirideset dni in satan ga je 
skušal. Živel je med zvermi in angeli so mu stregli.  
Ko pa so Janeza vrgli v ječo, je Jezus prišel v Galilejo in je oznanjal evangelij o božjem 

kraljestvu,  govoreč: »Čas se je dopolnil in božje kraljestvo se je približalo; 

spreobrnite se in verujte evangeliju!«      Mr 1,12-15 

Misijon v celjski dekaniji,   6. – 15. marec 2015 

Stopili smo že v postni čas, ki nas vabi, da bi ponovno z vero 
pogledali v nebo, uzrli morda mavrico in se spomnili, da Nekdo 
skrbno in ljubeče bdi nad nami. Vsa leta in dneve, ki jih živimo, 
morda včasih tako sami zase, brez misli na Boga, zaprti v svoje delo, misli in skrbi, 
velikokrat nemočni pred izzivi življenja. Vse to Bog Oče ljubeče spremlja in 
»navija« za nas. Navija? Ja, navija… Ker se v svetu za nas bori tudi zlo in nas 
speljuje na svoje ničeve poti, ki nas napravljajo nesvobodne. Tu je čas misijona, tik 
pred vrati, priložnost, da obnovim in okrepim zavezo z Njim, grem vase, priznam 
svojo krhkost in grešnost in pustim, da me On moj Stvarnik in Odrešenik dvigne k 
sebi v svojo LUČ. Ko Gospoda doživim osebno in se mu prepustim, nič več ni 
»moram« k maši, k spovedi, »moram« molit in »ne smem jesti mesa«… Vse postane 
Odnos – živa zaveza. Ko nekoga zares ljubim, mi ni nič težko, »kar je grenko 
postane sladko« bi rekel sv. Frančišek Asiški. Naj nas Gospodova milost v tem 
postu spreminja v vesele in pogumne, hvaležne in uslužne učence. 

s. Mojca, fmm 

Izbira članov v župnijski pastoralni svet za obdobje 2015-2020  

Na drugo postno nedeljo, 1. marca, bomo v župnijah po vsej Sloveniji izbirali nove 
člane Župnijskih pastoralnih svetov. 
ŽPS je župnikovo svetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje in preverja 
izvajanja pastoralnega dela v župniji. 
Pravico predlagati in izbirati ima vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel 
zakramente uvajanja (sv. krst, sv. evharistijo, sv. birmo). Pravico biti predlagan in 
izbran pa ima vsak, ki je dopolnil 16 let in prejel zakramente uvajanja, je v polnem 
občestvu s katoliško Cerkvijo ter ga odlikuje trdna vera, nravno življenje in 
razsodnost. Pri izbiri kandidata za člana ŽPS poskušajmo upoštevati, da ga 
enakovredno po številu sestavljajo možje, žene, in mladi - (1/3). 

Da bi lažje volili, smo našo župnijo razdelili na območja, iz katerih boste predlagali 
svoje kandidate: 

1. Tremerje, 2. Košnica, 3. Lisce z ulicami, 4. Breg in Maistrova ulica, 5. Polule z 
ulicami, 6. Zagrad, 7. Osenca in Zvodno, 8. Pečovnik, 9. predstavnik župljanov, 
ki nimajo stalnega bivališča v naši župniji. 

V soboto, 28. 2. 2015, od 15. do 17. ure, pripravljamo oratorijske urice za 
najmlajše. Skupaj s predšolskimi otroki bomo peli, ustvarjali, se igrali in 
spoznavali Jezusa. Starši, vabljeni, da pripeljete svoje malčke. 

Slovenski škofje vabijo k molitveni devetdnevnici v čast Svetemu Duhu za 
ohranitev vrednote družine v dneh od 23. februarja do 3. marca 2015. V 
programu Radia Ognjišče bo v času devetdnevnice prenos molitve iz radijske 
kapele: ob 5.00 molitev rožnega venca in ob 12.00 molitev rožnega venca Božjega 
usmiljenja. Kdor le more, naj se pridruži molitvi ob napovedanih urah ali pa si 
izbere svojo uro dneva in moli z istim namenom. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 22. februar 

1. postna nedelja 

Sedež apostola Petra 

     800  †† Alojz in Marija Feuš,  
                Anton in Marija Golobič 
   930  †† iz družine Legvart 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje: † Jože Bezgovšek 

PONEDELJEK, 23. februar 
Polikarp, škof 

     800  †† starši Škorjanc, Guzej in sorodniki 
1800   † Janez Koren 

TOREK, 24. februar 
Matija, apostol 

     800  † Marija Gračner 
1800   † Anči Kamšak (obl.) 

SREDA, 25. februar 
Valburga, opatinja 

     800  †† Franc Gračner 
1800   za blagoslov v družini 

ČETRTEK, 26. februar 
Aleksander, škof  

   800    †† starši Smole in sorodniki 
1800   † Marica Lokanc (30. dan) 

PETEK, 27. februar 
+ Gabrijel ŽMB, redovnik 

     800  †† starši Vodopivec in Janko Babič 
1800  †† Marija Končan in Marija Rebulj 

SOBOTA, 28. februar 
Roman, opat 

   800    † Franc Smole 
1800  † Stanislav Oštir 

NEDELJA, 1. marec 

2. postna nedelja 

Albin, škof 

     800  Marija Bovha 
   930  za župljane in dobrotnike  
1800   † Srečko Šrot 
1030   Tremerje: †† Dušak in Gracar  
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