
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

7. februar 2021 – 6 

5. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,29-39) 
Tisti čas je Jezus prišel iz shodnice in se z Jakobom in Janezom takoj napótil v 
Simonovo in Andrejevo hišo. Simonova tašča je ležala, ker je bila vročična, in brž so 
mu povedali o njej. Pristópil je, jo prijel za roko in jo vzdignil. Vročica jo je pustila in 
ona jim je stregla. Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse 
bolnike in obsedene. Vse mesto se je zbralo pred vrati. In ozdrávil je veliko bolnikov 
z različnimi boleznimi in izgnal veliko hudih duhov, ki pa jim ni dovôlil govoriti, ker 
so ga poznali. 
Navsezgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, se odpravil ven na samoten kraj in 
tam molil. Simon in njegovi tovariši so mu sledili. Ko so ga našli, so mu rekli: »Vsi te 
iščejo.« Rekel jim je: »Pojdimo drugam, v bližnja naselja, da bom tudi tam oznanjal, 
kajti za to sem prišel.« In prihajal je v njihove shodnice, oznanjal po vsej Galileji in 
izganjal hude duhove. 

Lurška Mati božja, 11. februar  
11. februarja leta 1858, četrto leto potem, ko je papež Pij IX. 
razglasil versko resnico, da je Marija brez madeža izvirnega 
greha spočeta, se je prikazala v skalnati votlini blizu 
francoskega mesta Lurda Devica Marija štirinajstletni 
Bernardki Soubirous. Marija je bila oblečena v belo, 
prepasana z modrim pasom in imela je zlato rožo ob nogah. 
Bernardka je videnje takole opisala: »Gospa je bila mlada in 
tako lepa, da nisem še nikdar videla kaj takšnega. Pogledala 
me je, se mi nasmehnila in mi pomignila, naj stopim bliže, kakor da mi je mati. Kakor 
iz navade sem vzela v roke rožni venec in pokleknila. Gospa mi je prikimala in tudi 
sama spustila med prste rožni venec, ki ga je nosila na desni roki.« 
Bernardki se je Marija prikazala osemnajstkrat. Obljubila ji je, da jo bo osrečila, toda 
ne na tem svetu, temveč na onem. Učila jo je prav delati znamenje sv. križa, jo 
spodbujala, naj ima rada rožni venec, naj dela pokoro in moli za grešnike. Ukazala ji 
je tudi, naj poskrbi, da ji na tem kraju postavijo kapelo.  
Ko je pri predzadnjem prikazanju Bernardka vprašala Gospo, kdo je - to vprašanje 
ji je tudi že prej večkrat zastavila - je slednjič na tretje vprašanje Gospa sklenila roke, 
jih dvignila na prsi, se zazrla proti nebu, roke spet polagoma razklenila, se nagnila 
proti dekletu in odgovorila: »Brezmadežno spočetje sem.« 

Svetovni dan bolnikov 2021 
Za svetovni dan bolnikov, ki bo kot vsako leto 11. februarja, na god Lurške Matere 
Božje, je papež Frančišek napisal poslanico z naslovom »Eden je vaš učitelj, vi vsi pa 
ste bratje« (Mt 23,8). Odnos zaupanja je temelj nege bolnikov. 
Papež nas spomni, da smo pozorni do bolnikov in tistih, ki jim pomagajo doma, v 
bolnišnicah in drugod, posebno do tistih, ki trpijo zaradi pandemije koronavirusa. 
Hkrati pohvali tudi predanost in velikodušnost zdravstvenih delavcev, 
prostovoljcev, duhovnikov, redovnikov, redovnic in drugih, ki so v službi bolnikov 
in njihovih domačih. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 7. februar 

5. nedelja med letom 

Rihard, kralj 

  800  † Jožefa Gračner (obl.) 

  930  † Franc Koren (gr. 24) 
1100  † Nada Lipovšek 
180 0 † Martin Čečko 

PONEDELJEK, 8. februar 
Hieronim Emiliani, red. 

  800   † Franc Koren (gr. 25) 
1800 † Franc Tratnik 

TOREK, 9. februar 
Apolonija (Polona), devica, 

mučenka 

  800  † Franc Koren (gr. 26) 
1500 † Majda Hostnik (pog.) 

1800  za pokojni rod 
1800  za zdravje Jožeta Tomažiča 

SREDA, 10. februar 
Sholastika, devica 

  800  † Franc Koren (gr. 27) 
1800  †† starši Smole in sorodniki 

ČETRTEK, 11. februar 
Lurška Mati Božja, 

svetovni dan bolnikov 

  800  †† starši Guzej 
  800  † Franc Koren (gr. 28) 

1800 Za ozdravitev hčere in njene družine 

PETEK, 12. februar 
Evlalija, mučenka 

  800  †† iz družine Vodopivec 
  800  † Franc Koren (gr. 29) 

1800 † Alojz Krumpačnik (30. dan) 

SOBOTA, 13. februar 
Jordan Saški, redovnik 

  800  † Franc Koren (gr. 30) 
  800  † Jože Knez (obl.) 
1800  Za pokojni rod 

NEDELJA, 14. februar 

6. nedelja med letom 

Rihard, kralj 

  800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 

  930  † Angela Krumpačnik 
1100  †† iz družine Glančnik 
180 0 † Martin Čečko 
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