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15. marec 2015 – 11 – 
4. postna nedelja 

 

Janezov evangelij 3,14-21 

In kakor je Mojzes povzdignil v puščavi kačo, tako mora biti povzdignjen Sin 
človekov, da bi vsak, kdor veruje vanj, imel po njem večno življenje. Bog je namreč 
svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor veruje vanj, 
ne pogubil, ampak imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da 
bi svet obsodil, marveč da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, ne bo obsojen; 
kdor pa ne veruje, je že v obsodbi, ker ne veruje v ime edinorojenega Sina božjega. 
Obsodba pa je v tem, da je na svet prišla luč, pa so ljudje bolj vzljubili temo ko luč, 
zakaj njih dela so bila hudobna. Kajti vsak, kdor dela húdo, luč sovraži in ne hodi k 
luči, da bi se ne odkrila njegova dela; kdor pa vrši resnico, prihaja k luči, da se 
njegova dela razodenejo, ker so storjena v Bogu.« 

Danes zaključujemo sveti misijon. Bog povrni br. Marku in br. 
Juriju za podeljene zakramente in vse spodbudne besede. Bog 
daj, da bi obrodile bogate sadove. Prav tako iskrena hvala vsem, 
ki ste se dejavno vključili v misijonsko dogajanje.  

Še vedno lahko kupite misijonske podobe in misijonske svečke. 

Ob 15. uri lepo vabljeni na križev pot v spominskem parku Teharje. 

Druga obletnica izvolitve papeža Frančiška - V petek, 13. marca smo obhajali 
drugo obletnico od izvolitve papeža Frančiška.  

Papež je v intervjuja za časopis nekega revnega predmestja Buenos Airesa na 
preprost način spregovoril o nalogah staršev. Na vprašanje »Kaj je tisto 
najpomembnejše, kar moramo dati svojim otrokom?«, je odgovoril: 

»Pripadnost. Pripadnost nekemu ognjišču. Pripadnost se daje z ljubeznijo, s 
pozornostjo, s časom, ko jih primete za roko, ko jih spremljate, se z njimi igrate in jim 
zagotavljate tisto, kar v danem trenutku potrebujejo za svojo rast. Predvsem jim 
dajajte prostor, kjer se lahko izrazijo. Če se ne igraš s svojimi otroci, jih prikrajšaš za 
razsežnost zastonjskosti. Če mu ne pustiš, da bi povedal, kar čuti, in se v pogovoru s 
teboj počutil svobodnega, mu  v resnici ne omogočaš rasti. Toda še pomembnejša 
stvar je vera. Zelo me zaboli, ko srečam otroka, ki ne zna narediti znamenja križa. To 
pomeni, da malemu otroku starši niso dali najpomembnejše stvari, ki jo oče in mati 
lahko posredujeta: vero.« 

Svetega očeta se s hvaležnostjo spomnimo v molitvi.  

Danes je tudi obletnica imenovanja škofa Stanislava za ordinarija celjske 
škofije. Tudi njega v molitvi priporočimo Gospodu. 

Teden družine - V Cerkvi na Slovenskem bomo od četrtka, 19., do srede, 25. 
marca 2015, praznovali  teden družine pod geslom »Ljubezen je naše poslanstvo.« 
V tem tednu z molitvijo in daritvijo svete maše poglabljajmo in utrjujmo svoj 
krščanski odnos do družine. 

Škofjeloški pasijon - pasijonske predstave se bomo udeležili na velikonočni 
ponedeljek, 6. aprila 2015. Zaradi rezervacije vstopnic se prijavite čim prej. 

Tečaj za bralce beril - Dom sv. Jožef Celje vabi na vsakoletna srečanja za 
oblikovanje bralcev Božje besede s prof. Jožetom Faganelom. Tečaj bo v soboto, 21. 
marca 2015, od 9.30 do 12. ure, v Jožefovi dvorani. Prijavite se na 059-073-800 ali 
info@jozef.si 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 16. marec 
Hilarij Oglejski, škof 

     800  †† starši in sorodniki 
1800  za starega ata, ki je bil ubit in za vse,  
          ki so bili krivi njegove smrti 

TOREK, 17. marec 
Patrik, škof, misijonar 

     800  po posebnem namenu 
1800   po namenu 

SREDA, 18. marec 
Ciril Jeruzalemski, škof, c. u. 

     800  † Jože Jenko 
1800   †† Franc in Marica Krašovec 

ČETRTEK, 19. marec 
Jožef, Jezusov rednik  

   800    †† Edi Amon in starši Krulec 
1800   † Jože Velič 

PETEK, 20. marec 
+ Klavdija, mučenka 

     800  † Ana Kamšak 
1800  † Milena Kosovič, 30. dan 

SOBOTA, 21. marec 
Nikolaj iz Flue, puščavnik 

   800    † Franci Druks 
1800  †† Fanika, Franc, starši in sorodniki Golec 

NEDELJA, 22. marec 

5. postna, tiha nedelja 

Lea, spokornica 

     800  †† Jože in Marjeta Krulec ter starši Gajšek 
   930  †† iz družine Rozman in Boštjan 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje: †† iz družine Vrečar, Strnad  
                                   in Potočnik 

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