
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

14. marec 2021 – 11 

4. postna nedelja 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 3,14-21) 
Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: »Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako 
mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, kdor veruje, imel v njem večno 
življenje. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi 
se nihče, kdor vanj veruje, ne pogúbil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč 
svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. 
Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime 
edinorojenega Božjega Sina. Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje 
bolj ljubili temò kakor luč, kajti njihova dela so bila hudobna. Kdor namreč dela 
húdo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi razkrila njegova dela. Kdor pa se 
ravna po resnici, pride k luči, da se pokažejo njegova dela, ker so narejena v Bogu.« 

Naši škofe so sklenili, da je v nedeljo, 14. marca 2021 v Katoliški cerkvi v Sloveniji 
obeležimo molitveni dan spomina za vse žrtve epidemije VOVID-19. Ljubljanski 
metropolit msgr. Stanislav Zore se bo se bo skupaj s predsednikom države Borutom 
Pahorjem udeležil žalne, ki bo ob 11. uri na Žalah v Ljubljani. 

Papeška nedelja - 13. marca smo praznovali obletnico izvolitve papeža Frančiška. 
Katoliška cerkev v Sloveniji se z veseljem in hvaležnostjo spominja izvolitve kard. 
Jorgeja Maria Bergoglia na sedež apostola Petra. Slovenski škofje, duhovniki, 
redovnice in redovniki ter verniki ob tej priložnosti svetemu očetu želijo obilo 
Božjega blagoslova pri odgovornem poslanstvu. 
Jorge Mario Bergoglio, član Družbe Jezusove, se je rodil 17. decembra 1936 v 
Argentini. Leta 1998 je postal nadškof v glavnem mestu Buenos Aires, kardinal pa 
leta 2001. Dne 13. marca 2013 je bil izvoljen za 266. papeža. 

Teden družine 2021 -Na praznik sv. Jožefa, v petek, 19. marca 2021, začenjamo 
teden družine. Prav na ta dan se z razglasitvijo papeža Frančiška začne tudi Leto 
družine, ki se bo zaključilo s svetovnim srečanjem družin v Rimu junija 2022. 

Iz apostolskega pisma svetega očeta Frančiška: Patris corde 

Vemo, da je bil sv. Jožef preprost tesar, Marijin zaročenec; »pravičen moč«, vedno 

pripravljen izpolniti Božjo voljo, kakršna se kaže v njegovi postavi in po kar štirih sanjah. 

Po dolgem in napornem potovanju iz Nazareta v Betlehem je videl Mesija, ki se je rodil 

v hlevu, ker drugje »zanju ni bilo prostora« (Lk 2,7). Bil je priča češčenja pastirjev in 

modrih, ki predstavljajo eni izraelsko ljudstvo in drugi poganska ljudstva. 

Imel je pogum, da je sprejel zakonito očetovstvo Jezusa, ki mu je dal ime, kot mu ga je 

razodel angel: »Daj mu ime Jezus: kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov« (Mt 1,21). 

Kot je znano, je dati ime nekemu človeku ali neki stvari pri antičnih ljudstvih pomenilo 

dati mu pripadnost, kot je to storil Adam v pripovedi iz Prve Mojzesove knjige. 

Štirideset dni po rojstvu je Jožef v templju skupaj z materjo daroval Dete Gospodu in 

presenečen poslušal Simeonovo prerokbo o Jezusu in Mariji. Da bi Jezusa obranil pred 

Herodom, je kot tujec prebival v Egiptu. Ko se je vrnil v domovino, je živel skrito v 

majhni in neznani vasi Nazaret v Galileji – od koder, kot se je govorilo, »ne pride noben 

prerok« in ne »more biti kaj dobrega« (prim. Jn 7,52; 1,46) – daleč od Betlehema, 

svojega rojstnega mesta, in od Jeruzalema, kjer se je dvigal tempelj. Ko sta med 

romanjem v Jeruzalem izgubila dvanajstletnika, sta ga z Marijo v tesnobi iskala in ga 

našla v templju, ko je razpravljal z učitelji postave. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 14. marec 
4. postna nedelja – 

papeška nedelja 
Matilda, kraljica 

  800  † Franc Dobrajc (obl.) 

  930  Za s. Marijo 
1100  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
180 0 † Marija Vrečko 

PONEDELJEK, 15. marec 
Klemen M. Dvoržak, red. 

  800  † Frančiška Verdev 
1800 V čast sv. Antonu 

TOREK, 16. marec 
Herbert, škof 

  800  ††  iz družine Arnšek in Pleterski 
1800  † Jožefa Golob 

SREDA, 17. marec 
Patrik, škof, misijonar 

  800  † Jože Kaučič (obl.) 
1800  † Marinka Suhoveršnik (obl.) 

ČETRTEK, 18. marec 
Ciril Jeruzalemski, škof,     

cerkveni učitelj 

  800   Po namenu darovalca 
1800 † Janko Štrukelj 
1800 † Dragica Pišek (8. dan) 

PETEK, 19. marec 
+ Jožef, Jezusov rednik 

  800  †† Jožef Krumpačnik, Jože in Jožefa Žefran 
1800 †† Jože Vaupotič in Friderik Meznarič 

SOBOTA, 20. marec 
Martin iz Brage, škof 

  800  †† Marjeta in Jože Kmetec, Stanislava in  
                starši Gajšek ter Cecilija Krofl 
1800  †† iz družine Manček 

NEDELJA, 21. marec 
5. postna, tiha nedelja 
Serapion, škof, mučenec 

  800  †† Terezija in Jože Belaj 

  930  † Bogomir Kunc 
1100  † Srečko Bobnič (obl.) 
180 0 Za žive in †† župljane in dobrotnike 
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