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3. postna nedelja 
 
 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 13,1-9) 
Prav v tistem času je bilo v množici navzočih nekaj ljudi, ki so Jezusu pripovedovali 
o Galilejcih, katerih kri je Pilat pomešal z njihovimi žrtvami. Odgovóril jim je: »Mar 
mislite, da so bili ti Galilejci večji grešniki kakor vsi drugi Galilejci, ker so to 
pretrpeli? Povem vam, da ne. A če se ne spreobrnete, vas vse čaka enak konec. Ali 
pa onih osemnajst, na katere se je podrl stolp v Síloi in jih ubil, mar mislite, da so bili 
večji dolžniki kakor vsi drugi prebivalci Jeruzalema? Povem vam, da ne. A če se ne 
spreobrnete, boste vsi prav tako pokončani.« In povedal je tole priliko: »Nekdo je 
imel v svojem vinogradu zasajeno smokvo. Prišel je iskat sad na njej, pa ga ni našel. 
Rekel je svojemu vinogradniku: ›Glej, tri leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi, 
pa ga ne najdem. Posekaj jo, čemú izčrpava zemljo?‹ Ta pa mu je odgovóril: ›Gospod, 
pústi jo še letos, da jo okopljem in ji pognojim. Morda bo napósled obrodila sad; če 
pa ne, jo boš posekal.‹« 

Letošnji teden družine, ki je razpet med 19. in 25. marcem, izpostavlja družine z 
majhnimi otroki – le tem je namenjeno tudi letošnje pastoralno leto. Nosi 
simbolično geslo Majhni koraki.    
Vsaka pot v veri se namreč začenja z majhnimi koraki. 
V naši župniji bomo na poseben način obeležili zaključek tedna družine s sveto 
mašo v ponedeljek, 25. marca, ob 18. uri – na sam praznični dan (Gospodovo 
oznanjenje, materinski dan). Pri oblikovanju maše bodo sodelovali naši veroučenci, 
zato vas spodbujamo, da svojemu otroku omogočite udeležbo pri omenjeni sveti 
maši in se je, seveda, tudi sami udeležite.  
Naj bo udeležba svete maše majhen, a odločen korak na poti vere vaših otrok, velikih 
in malih. Po maši bo kratek roditeljski sestanek za starše (za starše birmancev bo 
srečanje ločeno), za varstvo otrok v tem času bo poskrbljeno.   

Prihodnjo nedeljo, 31. marca bo ob 16. uri na Teharjah srečanje župnijskih pevskih zborov 
dekanije Celje. Sodeluje tudi naš zbor. Lepo vabljeni! 

Dom sv. Jožef Celje vabi na: 

Postna duhovna obnova, sobota, 30. marca, od 9.30-13.00, voditelj: nadškof, Alojzij 
Uran, prijave do 28. marca na 059-073-800 ali info@jozef.si 

Duhovna obnova za organiste in pevovodje, sobota, 6. aprila, 9.30-13.00 
Voditelj: Jože Planinšek, prijave do 4. aprila na 059-073-800 ali info@jozef.si  

Praktična delavnica krašenja cerkva, sobota, 30. marca 2019, 9.30-13.00 
Voditelj: Rok Metličar, prijave do 28. marca na 059-073-800 ali info@jozef.si 

Spodbuda za postni čas 
Tretja luč: Teden molitve. V tretjem tednu smo povabljeni, da prižgemo luč molitve. Molitev je 
pogovor z Bogom, ki je naš Oče, je priporočanje Mariji, naši duhovni materi. Pred njima lahko 
vedno izlijemo svoje srce, veselje in bolečine. Vedno nam prisluhneta, nas potolažita, nam vračata 
pogum. Če smo kot družina povezani z njima v molitvi, lažje postajamo prinašalci dobrega bratom 
in sestram tega sveta.  
OTROCI: Vsak dan sam ali skupaj zmolite Oče naš, Zdrava Marija za nekoga. 
MLADI: Ko se zbudiš, se zahvali Bogu za mirno noč in se razveseli novega dne. 
STARŠI: S sozakoncem vsak dan zmolita Saveti angel drug za drugega. 
STAREJŠI: Vsak dan v tednu nameni svojo molitev za enega svojih otrok ali drugih sorodnikov, še 
posebej za tiste, ki so morda v stiski. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 24. marec 

3. postna nedelja 

Katarina Švedska, redovnica 

    800   v zahvalo 
   800   za žive in †† župljane in dobrotnike   
    930   † Bogomir Kunc 
1800   po namenu 
1100   Tremerje:  †† Stanko in Fanika Sinkovič 

PONEDELJEK, 25. marec 
Gospodovo oznanjenje 

    800   †† Marija Ramšak in Terezija Borenšek 
   800   za s. Marijo 
1800  †† brat Dušan in vsi iz družine Glančnik 

TOREK, 26. marec 
Evgenija, mučenka 

    800   † Marija Drobne (gr. 25) 
1800   za po namenu 

SREDA, 27. marec 
Peregrin, mučenec 

    800   za naše mlade 
   800   † Marija Drobne (gr. 26) 
1800   † Alojz Potočnik (ob.) 

ČETRTEK, 28. marec 
Proterij, škof 

    800   †† starši Srebot in Vrečer 
   800   † Marija Drobne (gr. 27) 
1800   † Albin Šket 

PETEK, 29. marec 
+ Bertold, red. ustanovitelj 

    800   na čast Materi Božji za zdravje in blagoslov 
   800   † Marija Drobne (gr. 28) 
1800   †† Fanika in Drago Svet 

SOBOTA, 30. marec 
Janez Klimak, opat 

  800  † Marija Drobne (gr. 29) 
1800  † Anica Gnus 

NEDELJA, 31. marec 

4. postna nedelja 

Gvido, opat 

    800  †† Magdalena in rodbina Fiauš 
   800  † Marija Drobne (gr. 30) 
    930   † Miha Tržan in za zdravje 
1800   †† Jerko in Ivanka Železnik 
1100   Trem.:  za žive in †† župljane in dobrotnike   

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