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Jezus pa je šel na Oljsko goro. In zjutraj je zopet prišel v tempelj in vse ljudstvo je 
prihajalo k njemu; in sédel je ter jih učil. Kar pripeljejo pismouki in farizeji ženo, 
zasačeno pri prešuštvovanju, jo postavijo v sredo in mu rekó: »Učenik, ta žena je 
bila zasačena v prešuštvovanju. V postavi nam Mojzes ukazuje take kamnati; kaj 
pa ti praviš?« To so govorili, ker so ga skušali, da bi ga mogli tožiti. Jezus pa se je 
pripognil in je s prstom pisal po tleh. Ko pa ga niso nehali vpraševati, se je vzravnal 
in jim rekel: »Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo.« In spet se 
je pripognil in pisal po tleh. Ko pa so to slišali, so drug za drugim odhajali ven – 
počenši od najstarejših – in je ostal sam in žena v sredi. Jezus se je vzravnal in ji 
rekel: »Žena, kje so? Te ni nobeden obsodil?« Ona pa je rekla: »Nobeden, Gospod.« 
In Jezus je rekel: »Tudi jaz te ne bom obsodil. Pojdi in odslej ne greši več!« 

Janezov evangelij 8,1-11 

Radijski misijon 2016: »Jezus, obličje božjega usmiljenja« 
Od 13. do 19. marca 2016 bo v programu Radia Ognjišče potekal 11. radijski 
misijon, ki ga bodo vodili papeški pridigar p. Raniero Cantalamessa in slovenski 
bratje kapucini. Letošnja posebnost je tudi v tem, da bo v času misijona po 
Sloveniji romala relikvija svetega patra Pija, ki ga je papež Frančišek imenoval 
za so zavetnika svetega leta usmiljenja. 
P. Raniero Cantalamessa je pripravil dnevni osrednji nagovor (ob 17.00, 
ponovitev ob 21.00), ki ga je prevedel br. Štefan Kožuh. Vsebina bo spregovorila 
o Božjem usmiljenju, kateremu je tudi posvečeno sveto leto. Bratje kapucini 
bomo vsak dan predstavljali enega naših svetnikov, ki so bili odsev Božjega 
usmiljenja (10.15, ponovitev ob 22.15) Posebnost letošnjega radijskega 
misijona bo romanje relikvije svetega patra Pija po Sloveniji. Začetek bo v 
Vipavskem križu (13. 3.), sledi Štepanja vas v Ljubljani (14. 3.), Škofja Loka (15. 
3.), Krško (16. 3.), Celje pri Sv. Ceciliji (17. 3.), Sv. Ožbalt na Ptuju (18. 3.) in 
Sv. Jožef v Mariboru (19. 3.), kjer bo tudi sklep misijona in ga bo vodil mariborski 
nadškof metropolit Alojzij Cvikl. 
V vseh krajih bo uro pred sveto mašo, ob 11.00, molitvena ura in ob 12.00 sveta 
maša. V Vipavskem križu in v Mariboru pa bo sveta maša že ob 10.00.  
Spovedni dan bo v petek, 18. marca. V naši cerkvi bo ves dan priložnost za sveto 
spoved. 

Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 14. marca ob 18,45. Vsi člani, lepo vabljeni! 

Križev pot mladih Celjske dekanije bo v petek, 18. marca ob 20. uri. Začeli 
bomo pri cerkvi sv. Cecilije, zakjuček pa bo na Miklavškem hribu. Lepo vabljeni! 

Cvetna nedelja, 20. marec - 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 gradnjo Don 
Boskovega Centra v Celju oz. pomagate poravnavati dolgove, ki so z njo nastali.  

Poročne jubileje bomo obhajali na belo nedeljo, 3. aprila, pri maši ob 9.30. Vse 
jubilante lepo vabimo k naši skupni slovesnosti. Prosimo vas, da se prijavite v 
župnijski pisarni. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 13. marec 

5. postna, tiha nedelja 

Leander Seviljski, škof 

     800  †† starš Krulec 
                ter iz družine Amon in Selšek 
   930  † Marija Klep 
1800   za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: †† Bernarda in Jože Magdalenc 

PONEDELJEK, 14. marec 
Matilda, kraljica 

     800  †† Frančiška in Franc Holas 
1800   †† Franc Dobrajc (obl.) in Jožefa Završek 

TOREK, 15. marec 
Ludovika de Marillac, red. 

     800   na čast bl. Alojziju Stepincu 
     800   po namenu 
1800    po namenu 

SREDA, 16. marec 
Hilarij Oglejski, škof 

     800  za vse Slovence po svetu 
1800  † Štefanija Bračič 

ČETRTEK, 17. marec 
Patrik, škof, misijonar 

     800  † duhovnik Ivan Vodeb 
1200   za zdravje in blagoslov mame in otroka 
1800  †† iz družine Arnšek - Pleterski 

PETEK, 18. marec 
+ Ciril Jeruzalemski, škof, c. uč. 

     800  † Jožef Marodi 
1800   †† Ivan Herič (obl.) in sorodniki 

SOBOTA, 19. marec 
Jožef, Jezusov rednik 

     800   †† iz družine Vampelj 
1800    † Janko Štrukelj (obl.) 

NEDELJA, 20. marec 

Cvetna nedelja 

Klavdija, mučenka 

     800  †† starši Štefanija in Anton ter Tonči  
                Založnik in Štefka Vaupotič 
   930  † Janko Babič 
1800   za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: †† Bezgovšek in Hriberšek 

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


