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1. postna nedelja 

 

Hudi duh skuša Jezusa v puščavi 
Jezus se je vrnil od Jordana poln Svetega Duha; in Duh ga je vodil po puščavi štirideset 
dni, hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel; ko pa so minili, je bil lačen. Tedaj mu 
je hudič rekel: »Ako si božji Sin, reci temu kamnu, naj bo kruh.« In Jezus mu je 
odgovoril: »Pisano je: ‚Naj človek ne živi samo od kruha.‘« Nato ga je hudič popeljal na 
višavo in mu v trenutku pokazal vsa kraljestva sveta ter mu rekel: »Tebi bom dal vso 
to oblast in njih slavo, kajti izročena je meni in jo dam, komur hočem. Če torej padeš 
predme in se mi pokloniš, bo vse tvoje.« Jezus mu je odgovoril: »Pisano je: ‚Gospoda, 
svojega Boga, môli in njemu samemu služi!‘« Potem ga je peljal v Jeruzalem in postavil 
vrh templja ter mu rekel: »Ako si božji Sin, vrzi se od tukaj dol; zakaj pisano je: ‚Svojim 
angelom bo zate zapovedal, naj te obvarujejo; in na rokah te bodo nosili, da z nogo ne 
zadeneš ob kamen.‘« Jezus mu je odgovoril: »Rečeno je: ‚Ne skušaj Gospoda, svojega 
Boga.‘« Ko je hudič končal z vsemi skušnjavami, je do svojega časa odstopil od njega. 

Lukov evangelij 4,1-13 

Dela usmiljenja 

“Moja velika želja je, da krščansko ljudstvo v času tega jubileja premišljuje o telesnih in 

duhovnih delih usmiljenja. To je način, da bi prebudili našo vest, ki je pogosto otopela 

spričo drame uboštva in da bi še globlje vstopili v srce evangelija, kjer daje božje 

usmiljenje posebno mesto ubogim.” (Frančišek, Misericordiae vultus). 

Del usmiljenja je štirinajst: sedem telesnih in sedem duhovnih. 

Telesna dela usmiljenja: lačne nasičevati, žejne napajati, popotnike sprejemati, nage 

oblačiti, bolnike obiskovati, jetnike reševati, mrliče pokopavati. 

Duhovna dela usmiljenja: grešnike svariti, nevedne učiti, dvomljivcem prav svetovati, 

žalostne tolažiti, krivico voljno trpeti, žaljivcem iz srca odpustiti, za žive in mrtve Boga 

prositi. 

Telesna dela usmiljenja izhajajo iz seznama, ki ga omenja Jezus Kristus v svojem 

opisu poslednje sodbe. Seznam duhovnih del usmiljenja je Cerkev povzela iz besedil 

Svetega pisma ter iz drže in nauka samega Jezusa Kristusa: odpuščanje, bratski 

opomin, tolažba, prenašanje trpljenja itd. 

Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 15. februarja ob 18.45 
v veroučni učilnici. Vsi člani, lepo vabljeni. 

Križev pot, ki nas ob sočutju do trpečega Kristusa spodbuja k osebnemu 
spreobrnjenju in pokori. Križev pot molimo vsak petek pred jutranjo in večerno 
mašo, v nedeljo pred večerno mašo in v Tremerjah pred mašo.  

Svetoletno romanje Celjskega naddekanata v stolnico ob 10. obletnici škofije 
bo v nedeljo, 21. februarja ob 15. uri. Lepo vabljeni! 

Romanje v Assisi za družine in odrasle od 27. aprila do 1. maja. Otroci bodo imeli 
svojo animacijo. 
Prijave: br. Marko Senica, marko.senica@rkc.si, GSM:041/288-885 

Dom sv. Jožef Celje vabi na predavanja nadškofa dr. Marjana Turnška o Božjem 
usmiljenju v letu usmiljenja.  
1. Jezus, »obličje« Očetovega usmiljenja; četrtek, 18. februarja, ob 19. uri 
2. Kristjan, »obličje« Jezusovega usmiljenja; četrtek, 25. februarja, ob 19. uri 
3. Odpuščanje, »obličje« kristjanovega usmiljenja; četrtek, 3. marca, ob 19. Uri 

Nabirka prihodnje, kvaterne nedelje je za bogoslovje in jo toplo priporočamo. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 14. februar 

1. postna nedelja 

Valentin (Zdravko), duh., muč. 

     800  † Terezija Ljubek 
   930   † Marija Verbič (gr. 12) 
1800  za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: †† Anton Bevc in vsi iz družine 
                              Bevc in Belej 

PONEDELJEK, 15. februar 
Klavdij, redovnik 

     800  † Marija Verbič (gr. 13) 
1800   †† Angela in Matevž Lešnik 

TOREK, 16. februar 
Julijana Koprska, mučenka 

     800   †† Komerički in Maruša 
1800    po namenu 

SREDA, 17. februar 
Silvin, škof 

     800  †† Marija Cokan in sorodniki 
1800  po namenu 

ČETRTEK, 18. februar 
Frančišek Regis Clet, m. 

     800  †† iz družine Puc 
1800  †† starši in brat Tone 

PETEK, 19. februar 
+ Konrad iz Piacence, red. 

     800  † Viktor Jeromel in †† Jeromel - Vester 
1800   †† Terezija Čander in sorodniki 

SOBOTA, 20. februar 
Jacinta in Frančišek Marto 

     800   † Marija Verbič (gr. 18) 
1800    † Mira Majerič in vsi †† iz družine Majerič 

NEDELJA, 21. februar 

2. postna nedelja 

Peter Damiani, škof, c. uč. 

     800  †† Ivan Pirnat in Jože Knez 
   930   † Jože Plavčak (obl.)  
            ter †† iz družine Plavčak in Novak 
1800  † Marija Verbič (gr. 19) 

1100   Tremerje: na čast Lurški Materi Božji  
                              za zdravje 

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