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22. marec 2015 – 12 – 
5. postna, tiha nedelja 

 

Jezus oznani svoje poveličanje s svojo smrtjo  

Bilo pa je med tistimi, ki so prihajali o prazniku molit, nekaj Grkov. Ti so stopili k 

Filipu, ki je bil iz Betsajde v Galileji, in ga prosili: »Gospod, Jezusa bi radi videli.« 

Filip gre povedat Andreju, Andrej in Filip pa povesta Jezusu. Jezus jima je 

odgovoril: »Prišla je ura, da se Sin človekov poveliča. Resnično, resnično, povem 

vam: Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, 

obrodi obilo sadu. Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgubil; in kdor svoje življenje 

na tem svetu sovraži, ga bo ohranil za večno življenje. Če kdo služi meni, naj hodi 

za menoj in, kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo služi meni, ga bo Oče 

počastil. Zdaj je moja duša vznemirjena in kaj naj rečem? ‚Oče, reši me iz te ure‘? 

Ne! Zato sem v to uro prišel. Oče, poveličaj svoje ime!« Tedaj je prišel glas z neba: 

»Poveličal sem ga in ga bom še poveličal.« Množica, ki je stala zraven in to slišala, 

je govorila, da je zagrmelo. Drugi so rekli: »Angel mu je govoril.« Jezus je 

odgovoril in rekel: »Ta glas ni prišel zaradi mene, ampak zaradi vas. Zdaj je sodba 

nad tem svetom, zdaj bo vladar tega sveta izgnan. In jaz bom, ko bom z zemlje 

povišan, vse pritegnil k sebi.« To pa je govoril, da je označil, kakšne smrti bo umrl.  
Jn 12,20-33  

Teden družine: Med 19. marcem, praznikom sv. Jožefa, in 25. marcem, ko 
obhajamo praznik Gospodovega oznanjenja, obhajamo 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. 

Cvetna nedelja (29. marec): Pri vhodu v Jeruzalem Jezus sede na osliča. 
Pokazati hoče, da prinaša mir. Konj pa bi predstavljal bojno jezdno žival. Drugi 
prijatelji so že v mestu. Pridejo mu  naproti. Množica je vedno večja. To je 
praznik! Pozdravljajo ga navdušeni klici: »Blagoslovljen, ki prihaja v imenu 
Gospodovem. Naj živi, ki prihaja od Davida!« Mnogi mislijo, da je Jezus novi 
David, kralj, ki bo pregnal Rimljane in obnovil izraelsko svobodo.  
Pri mašah ob 8.00 in 9.30 bo procesija Jezusovega slovesnega vhoda v 
Jeruzalem, zato se zberemo pred kapelo na starem parkirnem prostoru. S seboj 
prinesite butare, oljke ali drugo zelenje.  

Oljčne vejice - S svojim darom za oljčne vejice podpirate Don Boskov Center v 
Celju. V imenu salezijancev: Bog povrni! 

10. radijski misijon na Radiu Ognjišče:  „Za vas živim“ (sv. Janez Bosko) 
Radijski misijon bo od 22. do 28. marca 2015. Vodili ga bodo salezijanci in 
Hčere Marije Pomočnice. Vsak dan bodo misijonski nagovori ob 10.15, 13.00 in 
17.00. Ponovitev bo vsak večer med 21. in 23. uro. Vsak večer ob 20.00 bo 
molitev rožnega venca, ki jo bomo prenašali iz radijske kapele. 
V petek, 27. marca bo spovedni dan - ves dan bo priložnost za sveto spoved. 

Srečanje za starše birmancev bo v petek, 27. marca ob 19. uri. Lepo vabljeni. 

Poročne jubileje – 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 … – letnice 
poroke bomo v naši župniji obhajali na belo nedeljo, 12. aprila, pri maši ob 
9.30. Vse jubilante, ki letos praznujete eno od omenjenih obletnic, lepo vabimo 
k naši skupni slovesnosti. Prosimo vas, da se prijavite v župnijski pisarni. 

Škofjeloški pasijon:  pasijonske predstave se bomo udeležili na velikonočni 
ponedeljek, 6. aprila 2015. Cena prevoza in vstopnice je 20 €. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 23. marec 
Alfonz Turbij, škof 

     800  † Jože Pristovšek 
1800  † Ivan Pirnat 

TOREK, 24. marec 
Katarina Švedska, redovnica 

     800  za vse žrtve povojnih pobojev 
1800  † Marija Bovha 

SREDA, 25. marec 
Gospodovo oznanjenje 

     800  †† Marija Ramšak in Terezija Bornšek 
1800   † Mici Jamnišek 

ČETRTEK, 26. marec 
Evgenija, mučenka  

   800    za duše v vicah 
1800   na čast Fatimski Materi Božji 

PETEK, 27. marec 
+ Peregrin, redovnik 

     800  † Marija Pristovšek 
1800  † Marta Murko Šmid 

SOBOTA, 28. marec 
Vojan (Bojan), knez 

   800    † Jožef Ojstršek 
1800  † Marija Strahovnik 

NEDELJA, 29. marec 

6. postna, cvetna nedelja 

Bertold, redovnik 

     800  † Mitja Ivanšek 
   930  †† Maja Jovan in Sonja Kovač 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje: † Franc Šarlah 

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


