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2. postna nedelja – papeška nedelja 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,28-36) 
Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, Janeza in Jakoba in šel na goro môlit. Medtem ko 
je molil, se je videz njegovega obličja spreménil in njegova oblačila so belo sijala. In 
glej, dva moža sta se pogovarjala z njim; bila sta Mojzes in Elija. Prikazala sta se v 
veličastvu in govorila o njegovem odhôdu, ki ga bo dopolnil v Jeruzalemu. Petra in 
druga dva, ki sta bila z njim, pa je premagal spanec. Ko so se zdramili, so videli 
njegovo veličastvo in oba moža, ki sta stala ob njem. In ko sta odhajala od njega, je 
Peter rekel Jezusu: »Učenik, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore: tebi enega, 
Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč vedel, kaj govorí. Medtem ko je to govóril, 
pa se je narédil oblak in jih obsenčil, in ko so šli v oblak, jih je obšla groza. Iz oblaka 
se je zaslišal glas: »Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslúšajte!« In ko se je ta glas 
zaslišal, je bil Jezus sam. Oni pa so molčali in tiste dni niso nikomur povedali, kaj so 
videli. 

Obletnica izvolitve papeža Frančiška - 13. marca 
praznujemo 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 Katoliške cerkve in si 
je izbral ime Frančišek. Petrov sedež je tako zasedel prvi jezuit. Kmalu po izvolitvi 
je papež Frančišek napovedal reformo rimske kurije, imenoval zbor svetovalcev 
kardinalov, ki mu pri tem opravilu pomagajo. 

Teden družine - Med 19. in 25. marcem tradicionalno obhajamo Teden družine, ki 
bo letos pod istim geslom kot 10. svetovno srečanje družin v Rimu: »Družinska 
ljubezen: poklicanost in pot k svetosti.«  
V tem času bomo lahko vsak dan od 20. ure do 20.20 prek spleta 
prisluhnili družinam iz vseh slovenskih škofij in večjih družinskih organizacij, ki 
delujejo v Katoliški Cerkvi v Sloveniji, pa tudi družinam, ki živijo v tujini. Prav vse 

družine so povabljene, da se pridružijo na zoom-u in prisluhnejo njihovim 
pričevanjem, kako dajejo prostor Bogu v svojem vsakdanjem življenju. Skupaj se 
povežimo v petju in molitvi rožnega venca. 

Pomoč Ukrajini - Svoj dar lahko prispevate na: TRR: SI56 0214 0001 5556 761 
Prispevek 5 EUR lahko posredujete s SMS sporočilom KARITAS5 na 1919. 

Današnja nabirka je za bogoslovje in jo toplo priporočamo. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 13. marec 

2. postna nedelja 

- papeška nedelja 

Leander, škof 

  800   † Franc Dobrajc (obl.) 
  930   †† Kunstek 
1100  Tremerje: V zahvalo za uslišane prošnje  
                               in za zdravje 
1800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 14. marec 
Matilda, kraljica 

  800   V čas Sv. Duhu in varstvu DM za sina Jerneja 
  800   Za s. Mario Holas 
1800  † Branko Vergles (8. dan) 
1800  Za zdravje vnukinje in za blagoslov v družini 

TOREK, 15. marec 
Klemen Marija Dvoržak, 

redovnik 

  800   †† iz družine Pleterski 
  800   Za mir v Ukrajini 
1800  † Roman Dobriška (obl.) 

SREDA, 16. marec 
Hilarij Oglejski, mučenec 

  800   za srečno zadnjo uro na priprošnjo sv. Jožefu 
  800   V zahvalo za uspešno operacijo 
1800  †† Jože in Marija Marot 

ČETRTEK, 17. marec 
Patrik, škof 

  800   Za duše v vicah 
1800  † Marija Berger 
1800  † Terezija Domjanić (8. dan)  

PETEK, 18. marec 
+ Ciril Jeruzalemski, škof, 

cerkveni učitelj 

  800   †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi 
  800   †† Šprajc in Škvorc 
1800  † Marinka Suhoverpnik 

SOBOTA, 19. marec 

Jožef, Jezusov rednik 

  800   †† iz Jože in Ana Ozmec 
  800   V čast sv. Jožefu po namenu  
1800  † Josip Marodi in v dober namen 

NEDELJA, 20. marec 

3. postna nedelja 

Martin iz Brage, škof 

  800   †† Jože in Terezija ter starši Trateški 
  930   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100  Tremerje: †† Nada in Jože Magdalenc  
                                     ter Bevc in Belej 
1800  † Alojzija Ocvirk 

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


