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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.‹« 

Namestitev beguncev iz Ukrajine 
Spoštovani sobrat, nesmiselna vojna v Ukrajini je prizadela in za dom ter varnost 
oropala že več kot 3 milijone ljudi, predvsem žena, otrok in starejših. V minulih 
tednih se ljudje po vsem svetu velikodušno odzivajo klicu za pomoč. Tudi v 
Slovenski Cerkvi smo preko Karitas zbrali in odposlali več konvojev pomoči in 
denarnih sredstev za Karitas Ukrajine. Bog povrni za tvojo pomoč in odprto srce. 
V prihodnjih tednih pa bodo ukrajinski begunci skoraj zagotovo v večjem številu 
prišli tudi v Slovenijo. Potrebovali bodo predvsem nastanitev, prijazen sprejem, 
kolikor toliko normalno življenje med nami. V ta namen vabiva, spodbujava in toplo 
priporočava, da med svojimi farani, pa tudi v svojem župnišču ali drugem 
primernem prostoru, povabiš k sprejemu beguncev in pomoči pri njihovi nastanitvi. 
V prilogi pošiljamo vprašalnik, ki ga lahko izpolnijo tisti, ki bi želeli ponuditi zavetje 
in gostoljubje ljudem iz Ukrajine. Izpolnjen vprašalnik vrneš na Škofijsko Karitas 
Celje (info@karitasce.si, tel. 0590 80 370), kjer bomo koordinirali in skrbeli za 
pomoč beguncem v okviru celjske škofije. 
Vsem, ki bodo, boste želeli vrata svojih župnišč in domov odpreti beguncem, bomo 
na Škofijski Karitas skušali stati ob strani pri urejanju dokumentacije, statusa 
begunca, pravic iz tega naslova in pri vključevanju v skupnost.  
Hvala vsem, ki boste prisluhnili klicu na pomoč. 

škof Maksimilijan in Rok Metličar, predsednik Škofijske Karitas 

Vsako leto med 19. in 25. marcem obhajamo Teden družine. Lani smo na praznik 
sv. Jožefa vstopili v Leto družine, ki se bo zaključilo junija z 10. svetovnim srečanjem 
družin (SSD) v Rimu.  Vsak dan bomo lahko od 20.00 do 20.20 ure preko 
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.  

Slavilni večer v stolnici sv. Danijela v Celju. V soboto 26. marca ob 19. uri ste vsi,  
še posebej mladi, vabljeni na molitveno slavljenje pred Najsvetejšim. Med 
prepevanjem, poslušanjem Božje besede in tišino, bo možnost za sv. spoved. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 21. marec 
Serapion, škof, mučenec 

  800   Za zdravje 
  800   Po namenu 
1800  † Srečko Bobnič (obl.) 

TOREK, 22. marec 
Lea, spokornica 

  800    Po namenu 
  800   †† Šprajc in Škvorc 
1800  † † Jože in Marija Marot 

SREDA, 23. marec 
Rebeka, redovnica 

  800   †† Franc Koren in sorodniki 
1800  † Alojz Brložnik (30. dan) 

ČETRTEK, 24. marec 
Katarina Švedska, redovnica 

  800   †† iz družine Kresnik in Petek 
1800  †† Šprajc in Škvorc 
1800  † Ivan Rojc (8. dan)  

PETEK, 25. marec 
Gospodovo oznanjenje 

  800   † Alojzija Ocvirk 
  930   †† Šprajc in Škvorc 
1800  † Anica Gnus 

SOBOTA, 26. marec 

Evgenija, mučenka 

  800   Za duše v vicah  
1800  †† sorodniki in botri 

NEDELJA, 27. marec 

4. postna nedelja 

Peregrin, redovnik 

  800   Za zdravje 
  930   †† iz družine Ocvirk 
1100  Tremerje: † Štefan Cilenšek 
1800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 

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


