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Jezus očisti tempelj  

Bila pa je blizu judovska pasha in Jezus se je napotil v Jeruzalem. V templju je 
našel prodajavce volov in ovac in golobov in menjavce, ki so tam sedeli. In naredil 
je iz vrvi nekak bič in vse izgnal iz templja, ovce in vole; menjavcem je raztresel 
denar in prevrnil mize, prodajavcem golobov pa je rekel: »Spravite to proč, in iz 
hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!« In njegovi učenci so se spomnili, da je 
pisano: »Gorečnost za tvojo hišo me razjeda.« Tedaj so se oglasili Judje in mu 
rekli: »Kakšno znamenje nam pokažeš, da smeš tako delati?« Jezus jim je 
odgovoril: »Poderite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.« Judje so tedaj 
rekli: »Šestinštirideset let se je zidal ta tempelj in ti ga boš postavil v treh dneh?« 
On pa je govoril o templju svojega telesa. Ko je torej vstal od mrtvih, so se njegovi 
učenci spomnili, da je o tem govoril, in so verovali pismu in besedi, ki jo je bil 
Jezus povedal.  
Ko je bil na velikonočni praznik v Jeruzalemu, so mnogi verovali vanj, ker so 
videli njegova znamenja, ki jih je delal; a Jezus se jim ni zaupal, ker je vse poznal 
in ker ni potreboval, da bi mu kdo o kom kaj povedal, zakaj sam je vedel, kaj je v 
človeku.                                                                                                                     Jn 2,13-25  

Sveti misijon,   6. – 15. marec 2015 - Misijon je že v polnem teku.  
V prihodnjem tednu bi še posebej bi izpostavili misijonske 
večere po družinah v ponedeljek in v torek srečanje za 
starše veroučencev. Ves program najdete v zgibanki misijona. 
Naj bodo ti dnevi za nas vse res dnevi milosti. 

Sklep misijona bo prihodnjo nedeljo. Priporočamo se za kruh in 
pecivo za preproste agape po dopoldanskih mašah. 

Škofovo vabilo k podpori družinskim vrednotam 
– Škof Stanislav Lipovšek vabi vernike in vse ljudi dobre 
volje, da aktivno podpremo  prizadevanje za ohranitev 
vrednot družine in pravic otrok tako, da podpišemo 
pobudo za skic referenduma, na katerem bi lahko vsi 
državljani Republike Slovenije izrazili svojo voljo glede 
opredelitve zakonske zveze in družine. 

V nedeljo 8. marca bo po vseh mašah možnost, da oddate svoj podpis. 

Evharistično bdenje v celjski stolnici - 24 ur za 
Gospoda, 13. in 14. marca. Bdenje bo na pobudo 
papeža Frančiška, ki je v svoji poslanici za postni čas 
2015 zapisal: »Ne podcenjujmo moči molitve tolikih! 
Pobuda 24 ur za Gospoda, za katero upam, da se bo 
13. in 14. marca odvijala po vsej Cerkvi in tudi na 
škofijski ravni, želi biti izraz te potrebe po molitvi.«  
Tudi celjska škofija se bo pridružila tej papeževi 
pobudi in bo 13. in 14. marca v celjski stolnici 
pripravila češčenje Najsvetejšega in nočno bdenje. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 9. marec 
Frančiška Rimska, redovnica 

     800  za zdravje in družinsko deblo 
1800  † Marija Bovha 

TOREK, 10. marec 
40 mučencev iz Armenije 

     800  † Sonja Dobnik 
1800   † Marija Strahovnik 

SREDA, 11. marec 
Benedikt, škof 

     800  † Ivana Urh 
1800   † Katja Kozovinc 

ČETRTEK, 12. marec 
Inocenc I., papež  

   800    † p. Jože Kunšek 
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 13. marec 
+ Kristina, mučenka 

     800  † Ana Kamšak 
1800  †† Anton (obl.) in Vera Kumer  
               in iz družine Lampret 

SOBOTA, 14. marec 
Matilda, kraljica 

   800    †† Franc Dobrajc in Jože Zaveršek 
1800  †† starši Selinšek in Centrih 

NEDELJA, 15. marec 

4. postna, papeška nedelja 

Janez od Boga, red. ustan. 

     800  †† sorodniki ter starši Koren in Tuhtar 
   930  †† iz družine Prešeren 
   930  v zahvalo Mariji Pomagaj ter za zdravje  
          in blagoslov v družini 
1800   † Srečko Šrot 
1030   Trem.: †† Bernarda in Jože Magdalenc 
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