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5. postna, tiha nedelja 

 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 12,20-33) 
Tisti čas je bilo med tistimi, ki so na praznik prišli počastit Boga, tudi nekaj Grkov. Ti 

so stopili k Filipu, ki je bil iz Betsájde v Galileji, in ga prosili: »Gospod, radi bi videli 
Jezusa.« Filip je šel in to povedal Andreju. Andrej in Filip pa sta stopila k Jezusu in mu 
to povedala. Jezus jima je odgovóril: »Prišla je ura, da se Sin človekov poveliča. 
Resnično, resnično, povem vam: Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane 
sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu. Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgúbil; kdor pa 
sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje. Če kdo hoče meni 
služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, 
ga bo počástil Oče. Zdaj je moja duša vznemirjena. In kaj naj rečem? Oče, reši me iz te 
ure? Zavoljo tega sem vendar prišel v to uro. Oče, poveličaj svoje ime!« Tedaj je prišel 
glas iz nebes: »Poveličal sem ga in ga bom spet poveličal.« Množica, ki je stala zraven in 
to slišala, je govorila: »Zagrmelo je.« Drugi pa so govorili: »Angel mu je govóril.« Jezus 
je odgovóril in rekel: »Ta glas ni nastal zaradi mene, ampak zaradi vas. Zdaj je sodba 
nad tem svetom, zdaj bo vladar tega sveta izgnan, in ko bom povzdignjen z zemlje, bom 
vse pritegnil k sebi.« To pa je rekel, da je označil, kakšne smrti bo umrl. 

13. radijski misijon na Radiu Ognjišče bo od 18. do 24. marca 2018 potekal pod 
geslom „Pošlji Svetega Duha na nas“.  Sodelovali bodo: dr. Alek Zwitter, p. Vili Lovše, p. 
Branko Cestnik, br. Jože Smukavec, Robert Friškovec, msgr. Miro Šlibar in p. Marjan 
Čuden. Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer 
med 22. in 24. uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na spletni strani 
Radia Ognjišče. V času misijona bo od ponedeljka do petka sveta maša ob 19.00. Vsak 
večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali poslušalci. 
Spovedni dan bo v petek, 23. marca. Ves dan priložnost za sveto spoved. 

V letošnjem Tednu družine od 19. - 25. 3. odkrivamo, zakaj je zakon zakrament za 
življenje sredi vsakdanjika. Zakonci ste povabljeni, da vsak dan v tem tednu naredite 
konkretne korake, opisane na zloženkah. Če jih naredite, boste odkrili lepoto Božjega 
namena za zakon in dobili moč v preizkušnjah. 

Križev pot mladih Celjske dekanije bo v petek, 23. marca ob 19.30 v naši cerkvi sv. 
Cecilije ob novih postajah križevega pota. Mladi, lepo vabljeni! 

Cvetna nedelja, 25. 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.  
Oratorijsko popoldne - Naša priprava na Veliko noč se počasi zaključuje. Naslednja 
nedelja je letos še posebej sporočilna: je 6. postna - cvetna nedelja in materinski dan. 

Na oboje se bomo bolje pripravili v soboto, 24. marca - takrat pripravljamo oratorijsko 
popoldne. Začeli bomo ob 15. uri - v veroučni učilnici. Izdelovali bomo butarice - 
prosimo, prinesite material s seboj. Oratorijsko popoldne bomo zaključili s križevim 
potom veroučencev in mlajših otrok. 

5. postna, tiha nedelja - teden dobrih del 
Otroci: Vsak dan naredi eno dobro delo.  

Mladostniki: Vsak dan spregovori s sošolcem, ki  se ga vsi izogibajo ali se iz njega 

norčujejo.  

Odrasli: Vsak dan daruj 1 € za ljudi v stiski.   

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 18. marec 

5. postna, tiha nedelja 
- papeška nedelja 

Ciril Jeruzalemski, škof, c. uč. 

  800  †† straši Jože in Katarina Krulec  
               ter družine Amon in Selšek 
  800    za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   †† Angela in Franc Komerički 
1800  † Janko Štrukelj (obl.) 
1100   Tremerje: †† Jože in Bernarda Magdalenc  
                                    ter Bevc in Belej 

PONEDELJEK, 19. marec 
Jožef, Jezusov rednik 

   800  za s. Josipo 
   800  za s. Marijo 
1800  † Jožefa Jelen 

TOREK, 20. marec 
Klavdija, mučenka 

   800  po namenu 
1800  † Anica Stoklas (8. dan) 

SREDA, 21. marec 
Serapion, škof, muč. 

  800  po namenu 
1800  †† Franc Druks in Justina Kragolnik 

ČETRTEK, 22. marec 
Lea, spokornica 

   800  po namenu 
1800  po namenu 

PETEK, 23. marec 
+ Alojzij Turbij, škof 

  800   v čast Božjemu usmiljenju  
1800  †† Marija in Anton France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

SOBOTA, 24. marec 
liturgično praznovanje 

Gospodovega oznanjenja 

  800   †† iz družine Jug, Marjan, Stanko in Otilija 
  800   na čast MB v zahvalo 
1800   v zahvalo  

NEDELJA, 25. marec 

Cvetna nedelja 

Gospodovo oznanjenje 

   800  †† Štefanija in Anton Založnik,  
                Štefanija Vaupotič in Tonči Založnik  
  930   † Božidar Safran 
1800  za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Trem.: †† Stanko (obl.) in Fanika Sinkovič 
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