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2. postna nedelja 

 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 9,2-10) 
Tisti čas je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljal na visoko 
goro. Vpričo njih se je spreménil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse 
bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu. In prikazal se jim je 
Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z Jezusom. Oglásil se je Peter in rekel 
Jezusu: »Učitelj, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore: tebi enega, 
Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo so se 
prestrašili. Narédil se je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta 
je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« Ko so se hitro ozrli naokrog, niso videli 
nikogar več razen Jezusa samega, ki je bil z njimi. In medtem ko so šli z gore, jim 
je naróčil, naj nikomur ne pripovedujejo tega, kar so videli, dokler Sin človekov 
ne vstane od mrtvih. To besedo so ohranili zase in se med seboj spraševali, kaj 
pomeni vstati od mrtvih. 

Zmagovalec? 
Jezusovo telo je bilo spremenjeno in razsvetljeno. Takšno je moglo postati, ker je 
bilo poprej spokorjeno. Jezus ga ni mučil, ker bi ga preziral, saj je vedel, da je božja 
umetnina. Naučil pa ga je, da mora služiti. Nobeno premagovanje telesnih želja ni 
prijetno – svet ga razglaša za nesodobno – toda tako premagovanje prinaša veselje 
in razsvetljenje duha. Zato so ljudje, ki imajo svoje telo v oblasti, veseli, razsvetljeni 
in spremenjeni. Čutijo se zmagovalce. Kdaj so bili še poraženci veseli? Popuščati 
telesu pomeni biti poražen. Na svetu je danes malo pravega veselja, ker je preveč 
poražencev. Vladati nad telesom, premagovati strast, pomeni biti na gori, biti 
zmagovalec, biti vesel, spremenjen in razsvetljen. Pomeni tudi prejeti priznanje in 
pohvalo Očeta. 

Naloga 2. postnega tedna - teden brez sladkarij 
Otroci: Odpovej se jedi ali pijači, ki jo imaš zelo rad, zelo rada. Kaj je to? 
Mladostniki: Odpovej se sladkim pijačam. Odrasli: Odpovej se alkoholu.  

Nabirka prihodnje nedelje  je za ogrevanje cerkve in jo toplo priporočamo. 

Prvi petek in sobota v mesecu - V tem tednu sta prvi petek in sobota v mesecu. 
V četrtek vabljeni k maši in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17h), v petek k 
spovedi, češčenju Jezusovega Srca in adoraciji po večerni maši.  

Skrb za cerkev in župnijske prostore - Bog povrni vsem, ki ste v februarju 
poskrbeli za urejenost cerkva in župnijskih prostorov. V marcu so za župnijsko 
cerkev na vrsti župljani iz Brega in Maistrove ulice. 

V Celju bo v ponedeljek 5. marca ob 17.30 potekala delavnica za mame in 
hčerke z naslovom Čudovita princesa. Namenjena je odraščajočim deklicam 
med 9. in 12. letom ter njihovim mamam. Deklice bodo imele priložnost, da v 
sproščenem in prijetnem ozračju prisluhnejo njim primerni predstavitvi o 
odraščanju in spolnem dozorevanju, hkrati pa s svojimi mamami sodelujejo v 
vodenem pogovoru. Več informacij o delavnici si lahko preberete na spletni 
strani: http://www.fertilitycare.si/cudovita-princesa 

Dom sv. Jožef Celje vabi 2, marca ob 19. uri na postni koncert: Zbor Slovenske 

filharmonije, koncert z naslovom Iz teme v svetlobo, dirigentka Petra Grassi.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 25. februar 

2. postna nedelja 

Valburga, opatinja 

  800  † br. Robert Podgoršek 
  800   † Jožefa Gračner (gr. 14) 
  930   † Božidar Safran 
1800  † Roly Poček 
1100   Tremerje: †† Vinko Krajan in Ivan Knešak 

PONEDELJEK, 26. februar 
Aleksander, škof 

   800  †† Anči Kamšak in Janko Štrukelj 
1800  † Jožefa Gračner (gr. 15) 

TOREK, 27. februar 
Gabrijel ŽMB, redovnik 

   800 † Jožefa Gračner (gr. 16) 
1800  po namenu 

SREDA, 28. februar 
Roman, opat 

  800  † Jožefa Gračner (gr. 17) 
1800  po namenu 

ČETRTEK, 1. marec 
Albin, škof 

   800  † Rozina Cvetrežnik 
   800  † Jožefa Gračner (gr. 18) 
1800  za prednike in sorodnike 

PETEK, 2. marec 
+ Neža, klarisa – prvi petek 

  800   † Jožefa Gračner (gr. 19) 
1800  po namenu 

SOBOTA, 3. marec 
Kunigunda, kraljica 

  800   † Marija Bovha 
1800  † Jožefa Gračner (gr. 20) 

NEDELJA, 4. marec 

3. postna nedelja 

Kazimir, poljski plemič 

  800  †† Alojz in marija Fevž, 
               Anton in Marija Golobič  
  930   † Jožefa Gračner (gr. 21) 
1800  za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: † Hinko Zupanc (1. obl.) 

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

http://www.fertilitycare.si/cudovita-princesa/

