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1. marec 2015 – 9 – 

2. postna nedelja 

 

Spremenjenje na gori  

Šest dni nato je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza ter jih peljal proč na visoko goro; 
tam se je pred njimi spremenil. Njegova oblačila so se zasvetila silno bela kakor 
sneg; tako ne zna beliti noben belivec na zemlji. Prikazal se jim je Elija z Mojzesom 
in oba sta se z Jezusom razgovarjala. Oglasil pa se je Peter in Jezusu rekel: »Učenik, 
dobro je, da smo tukaj; naredimo tri šotore; tebi enega, Mojzesu enega in Eliju 
enega.« Ni namreč vedel, kaj bi rekel, ker so bili vsi zelo prestrašeni. In naredil se 
je oblak ter jih obsenčil, iz oblaka pa je prišel glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega 
poslušajte!« Ko so se koj nato ozrli okoli sebe, niso videli nikogar razen Jezusa 
samega.  
Ko so šli z gore, jim je zapovedal, naj nikomur ne pravijo, kaj so videli, dokler Sin 

človekov ne vstane od mrtvih. In to naročilo so ohranili zase in so se med seboj 

vpraševali, kaj bi pomenilo: vstati od mrtvih.                      
 Mr 9,2-10 

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

V petek, 6. marca začenjamo v dekaniji Celje sveti misijon. V naši 
župniji bo začetek s slovesno mašo ob 18. uri. 
Celoten program misijona si boste prebrali v programski zgibanki.  
Ker bosta misijonarja že v petek obiskala starejše in bolnike, prosimo, da 
sporočite naslove tudi tistih, ki jih redno ne obiskujemo na 1. petke. 

Sveti misijon je duhovna prenova namenjena vsem posameznikom in vsem 
skupinam v župniji. V našo župnijo bosta prišla ljudska misijonarja br. Marko 
Senica in br. Jurij Štravs. 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. 

"Stična diha" prihaja v Celje - V okviru misijona  se bo v soboto, 7. marca 2015, 
v Celju odvila "Stična diha" - dogajanje za mlade. Program se bo začel ob 16.30 
v Salezijanskem mladinskem centru Don Bosko v Celju in končal ob 21.00 s 
koncertom Stičnabend. Vsi mladi, lepo vabljeni! 
Izbira članov v Župnijski pastoralni svet za obdobje 2015-2020  

Na drugo postno nedeljo, 1. marca, v župnijah po vsej Sloveniji izbiramo nove 
člane Župnijskih pastoralnih svetov. 

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. 

Nabirka današnje, kvatrne nedelje je za bogoslovje in jo toplo priporočamo. 

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. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 1. marec 

2. postna nedelja 

Albin, škof 

     800  † Marija Bovha (1. obletna) 
   930  za župljane in dobrotnike  
1800   † Srečko Šrot 
1030   Tremerje: †† Dušak in Gracar  

PONEDELJEK, 2. marec 
Neža Praška, klarisa 

     800  † Jožef Marodi 
1800   za Božje varstvo 

TOREK, 3. marec 
Kunigunda, kneginja 

     800  † Franc Smole 
1800   †† Feodor Uranič in straši Uranič-Cvetko 

SREDA, 4. marec 
Kazimir, poljski plemič 

     800  †† starši Pančič 
1800   † Milena Kosovič (8. dan) 

ČETRTEK, 5. marec 
Hadrijan, mučenec  

   800    za duhovne poklice 
1800   Mariji v zahvalo 

PETEK, 6. marec 
+ Fridolin, opat – prvi petek 

     800  v čast Božjemu usmiljenju 
1800  †† Fanika in Rudi Šlander 

SOBOTA, 7. marec 
Perpetua in Felicita, muč. 

   800    † Anton Vodopivec 
1800  † Marjeta Pukl (obl.) 

NEDELJA, 8. marec 

3. postna nedelja 

Janez od Boga, red. ustan. 

     800  za župljane in dobrotnike  
   930  † Toni Slamnik 
   930  za žive in  †† člane FSR 
1800   †† Janez Podpečan in sorodniki 
1030   Tremerje: † Jože Bezgovšek 

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

 

http://www.skofija-celje.si/index.php/92-aktualno/453-sticna-diha-prihaja-v-celje

