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2. postna nedelja 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 17,1-9)  
Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in 
njegovega brata Janeza in jih pêljal na visoko 
goro, na samo. Vpričo njih se je spreménil. 
Njegov obraz je zasijal kakor sonce in njegova 
oblačila so postala bela kakor luč. In glej, 
prikazala sta se jim Mojzes in Elija, ki sta 
govorila z njim. Peter pa se je oglasil in rekel Jezusu: »Dobro je, da smo tukaj, 
Gospod! Če hočeš, postavim tu tri šotore; tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« 
Ko je še govóril, jih je obsenčil svêtel oblak, in glej, glas iz oblaka je rekel: »Ta je moj 
ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« Ko so učenci to zaslišali, 
so padli na obraz in se zelo prestrašili. 
In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in rekel: »Vstanite in ne bojte se!« Ko pa so 
povzdignili oči, niso videli nikogar razen Jezusa samega. In medtem ko so šli z gore, 
jim je Jezus zapovedal: »Nikomur ne povejte, kar ste videli, dokler Sin človekov ne 
bo vstal od mrtvih!« 

4. obletnica izvolitve papeža Frančiška, 13. marca 2017 

Iz poslanice svetega očeta Frančiška za postni čas 2017 

Dragi bratje in sestre, postni čas je ugoden čas za 
obnovitev srečanja s Kristusom, ki živi v svoji 
Besedi, v zakramentih in v bližnjem. Gospod, ki je 
preživel štirideset dni v puščavi in premagal 
prevare Skušnjavca, nam kaže pot, po kateri 
moramo hoditi. Naj nas Sveti Duh vodi na resnično 
pot spreobrnjenja, da bomo znova odkrili dar Božje 
Besede, bili očiščeni greha, ki nas zaslepljuje, in 

služili Kristusu, navzočem v pomoči potrebnim bratom in sestram. Vse vernike 
pozivam, naj izrazijo svojo duhovno prenovo tudi tako, da se udeležujejo postnih 
pobud, ki jih spodbujajo mnoge cerkvene organizacije v različnih delih sveta, in s 
tem podprejo kulturo srečevanja naše ene same človeške družine. Molimo drug za 
drugega, da bi z udeležbo pri Kristusovi zmagi, znali odpreti svoja vrata slabotnim 
in revnim. Tako bomo lahko v polnosti živeli velikonočno veselje ter pričevali zanj. 

Nabirka današnje, kvatrne nedelje je za bogoslovje in jo toplo priporočamo. 

Srečanje cerkvenih pevskih zborov dekanije Celje bo v nedeljo, 12. marca, ob 
16. uri pri sv. Jožefu. Seveda sodeluje tudi naš mešani pevski zbor. Lepo vabljeni. 

Nedelja svetniških kandidatov Celjske škofije – Slovesno bogoslužje ob 100-
letnici rojstva duhovnika Izidorja Završnika bo v nedeljo, 12. marca 2017 ob 15. uri 
na Gomilskem. Lepo vabljeni! 

Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 13. marca ob 19. uri. 
Vsi člani, lepo vabljeni. 

Assisi z brati kapucini za odrasle in družine, od 25. do 29. aprila 2017. Na romanju 
bo poskrbljeno za otroke. Cena za odrasle 250 € in za otroke (do 16 let) 140 €. 
Prijave: br. Milan Kvas, Kančevci 38, 9206 Križevci, milan.kvas@rkc.si. Dobrodošli! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 12. marec 

2. postna nedelja 

Hdrijan, mučenec 

   800  † Marjan Pivec (pog.) 
   930  †† Anica Vodišek in družina Frece 
1800   za župljane in dobrotnike 
1100  Tremerje: †† Marija in Ciril Hriberšek 
                               ter  Jože Bezgovšek 

PONEDELJEK, 13. marec 
Kristina, mučenka 

     800   †† starši Pančič 
1800   † Frančiška Sinkovič 

TOREK, 14. marec 
Matilda, kraljica 

     800  †† Franc Dobrajc, Jožefa Zaveršek, 
           Marija in Franc Gračner 
 1800 za pozabljene duše v vicah 

SREDA, 15. marec 
Ludovika de Marillac, red. 

   800  †† iz družine Arenšek in Pleterski 
1800  † Rolando Poček 

ČETRTEK, 16. marec 
Hilarij Oglejski, škof 

   800  za blagoslov nove poti 
1800   † Janko Babič 

PETEK, 17. marec 
+ Patrik, škof 

     800   † Alojz Žagar 
1800   †† Ivan Herič (obl.) in sorodniki 

SOBOTA, 18. marec 
Ciril Jerutalemski, škof, c. uč. 

     800 † Vladimir Dobravc 
     800 †† starši Neža in Karl Požleb  
          ter oče Jože Zelič 
1800  † Janko Štrukelj (obl.) 

NEDELJA, 19. marec 

3. postna nedelja 

Jožef, Jezusov rednik 

   800  † Jože Marodi 
   930  †† Kamerički in Maruša 
1800   za župljane in dobrotnike 
1100  Trem.: †† Jože in Bernarda Magdalenc 

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