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6. nedelja med letom 

 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,40-45) 

Tisti čas je k Jezusu prišel gobavec in ga na kolenih prosil: »Če hočeš, me moreš 

očistiti.« Zasmilil se mu je, iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel: »Hočem, bodi 
očiščen!« Gobe so takoj izginile in bil je očiščen. Jezus ga je brž s strogimi besedami 

poslal ven in mu rekel: »Glej, da nikomur nič ne poveš, ampak pojdi, pokaži se 

duhovniku in daruj za svoje očiščenje, kar je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.« 

Ko pa je ta šel ven, je začel na vsa usta oznanjati in pripovedovati, kaj se je zgodilo, 
tako da Jezus ni mogel več javno v mesto, ampak je bival zunaj na samotnih krajih. 

In vendar so od vsepovsod prihajali k njemu. 

Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov, 11. februar  
11. februarja 1858 se je v votlini Massabiele pri Lurdu 
prikazala Mati božja preprosti deklici Bernardki. Bernardka 
je v votlini zagledala čudovito »Gospo« v beli obleki, 
prepasano z modrim pasom in z rožnim vencem v 
rokah.  Marija se je Bernardki od 11. februarja do 16. julija 
prikazala kar sedemnajstkrat. Bernardki se je Marija razodela 
kot »Brezmadežno spočetje«. Tako je Lurd postal ena 
največjih Marijinih božjih poti na svetu, kakor se zgrinjajo 
množice vernikov. Lurd je tudi kraj kamor romajo bolniki iz 
celega sveta in Marijo prosijo dušnega in telesnega zdravja. 

Po večerni maši bo procesija z Marijinim kipom. Na razpolago bodo svečke. 

Pepelnica - Na sredo po pustnem torku nastopi pepelnica in s pepelnično sredo se 
začenja post. Na samo pepelnično sredo pa velja strogi post. 
Mašnik je s pepelom “lanskih” oljk pokrižal čela vernikom in izrekel znane biblijske 
besede: »Spominjaj se, da si prah in da v prah se povrneš.« 
Prav je, da na pepelnico sklenete, da se boste ves postni čas odrekli nečemu, kar vas 
veseli. Ali ne boste jedli določene prehrane, pili določene pijače, si ne boste ogledali, 
kar vas veseli, pomagali komu, ki je pomoči potreben ipd. 
Lahko začnete z malimi stvarmi. Če boste nadaljevali z odpovedjo, temu, kar prinaša 
ta svet, boste z leti dobili mnoge kreposti. 
Te kreposti, vas bodo še kako utrdile, da boste lažje prenašali preizkušnje, ki vam 
jih bo Jezus poslal, da bi mu pomagali nositi križ! 
Spomni se človek, da si samo popotnik po poti do večnega Življenja! 

Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 12. februarja ob 19. uri. Lepo vabljeni! 

Križev pot je značilna pobožnost postnega časa, ki nas ob sočutju do trpečega 
Kristusa spodbuja k osebnemu spreobrnjenju in pokori. Križev pot bo vsak petek 
pred jutranjo in večerno mašo in v nedeljo pred večerno mašo.  

Mladi vabljeni na 26. Klarin dan mladih, ki bo 16. in 17. februarja v Nazarjah, pri 
sestrah klarisah. Sestre klarise letos obhajajo 40-letnico prihoda v Nazarje. 
Informacije in prijave: 03 583 13 91; klarise.nazarje@rkc.si 

Župnija Celje - sv. Jožef vabi na tradicionalno PUSTOVANJE. Mladi iz župnije bodo 
uprizorili veseloigro in burko Čudni snubci ter Konvencijonalne laži. 
 Vabljeni v nedeljo, 11. februarja ob 16. uri, v Kardinalovo dvorano Doma sv. Jožef 
Celje. Po uprizoritvi sledi veselo druženje, maškare zaželene. Vabljeni! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 11. februar 
6. nedelja med letom 
Lurška Mati Božja, 

svetovni dan bolnikov 

  800  † Mitja Ivanšek 
  930   † Marija Franc 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: † Hinko Zupanc 

PONEDELJEK, 12. februar 
Humbelina, redovnica 

   800  † Jožefa Gračner (gr. 1) 
1800  za zdravje 

TOREK, 13. februar 
Jordan Saški, redovnik 

   800 † Jožefa Gračner (gr. 2) 
1800  †† Angela (obl.) in Mirko Krumpačnik 

SREDA, 14. februar 
++ Pepelnica 

  800  †† iz družine Vodopivec in Janko Babič 
  800  † Jožefa Gračner (gr. 3)    
1800  † Milan Oset 

ČETRTEK, 15. februar 
Klavdij, redovnik 

   800  † Jožefa Gračner (gr. 4) 
1800  † Gusti Kaučič (5. obl.) 

PETEK, 16. februar 
+ Julijana Koprska, mučenka 

  800  v čast Božjemu usmiljenju 
  800   † Jožefa Gračner (gr. 5) 
1800  Terezija Čander 

SOBOTA, 17. februar 
Silvin, škof 

  800  ††  Marija in Franc Kamšak 
  800   † Jožefa Gračner (gr. 6) 
1800  †† Erna Glančnik (obl.), Ida Baran  
               in Edita Plemenitaš 

NEDELJA, 18. februar 

1. postna nedelja 

Frančišek Regis Clet, mučenec 

  800  †† iz družine Ljubek in Narat 
  800   † Jožefa Gračner (gr. 7) 
  930   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   po namenu 
1100   Tremerje: †† starši Jenko 

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