
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 
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5. nedelja med letom  

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,13-16) 
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim 
naj se solí? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. 
Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo 
pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. Takó naj vaša luč sveti 
pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« 

Iz poslanice svetega očeta Frančiška za XXXI. svetovni dan bolnikov – 2023 
Bolezen je del naše človeške izkušnje. Vendar pa lahko postane nečloveška, če jo 
živimo v osamljenosti in zapuščenosti, če je ne spremljata skrb in sočutje. Ko 
hodimo skupaj, je normalno, da se nekdo počuti slabo, da se mora ustaviti zaradi 
utrujenosti ali zaradi kakšne nezgode na poti. Tam, v takšnih trenutkih vidimo, kako 
hodimo: ali v resnici hodimo skupaj, ali pa smo samo na isti poti, vendar vsak zase, 
pazimo na svoje koristi in pustimo, da se drugi »znajdejo«. Zato vas na ta XXXI. 
svetovni dan bolnikov, sredi sinodalne poti, vabim k razmišljanju o dejstvu, da se 
lahko ravno ob izkušnji krhkosti in bolezni naučimo hoditi skupaj skladno z Božjim 
slogom, ki je bližina, sočutje in nežnost ... 
Leta pandemije so povečala naš čut hvaležnosti za vse tiste, ki vsak dan delajo za 
zdravje in raziskave. Vendar ni dovolj, da bi iz tako velike kolektivne tragedije izšli 
s počastitvijo junakov. Covid-19 je postavil na preizkušnjo to veliko mrežo 
pristojnosti ter solidarnosti in je pokazal strukturne meje obstoječih sistemov 
socialnega varstva. Zato je nujno, da hvaležnosti v vsaki državi odgovarja dejavno 
iskanje strategij in virov, da bi vsakemu človeku zagotovili dostop do zdravljenja in 
temeljno pravico do zdravja. 
»Poskrbi zanj« (Lk 10,35) je Samarijanovo priporočilo gostilničarju. Jezus ga usmeri 
tudi na vsakega izmed nas in nas na koncu spodbudi: »Pojdi in ti delaj prav tako.« 
Kot sem poudaril v Vsi smo bratje, nam »prilika kaže, s katerimi pobudami je mogoče 
spet oblikovati skupnost, začenši pri možeh in ženah, ki sprejemajo krhkost drugih, 
ki ne dopuščajo, da se vzpostavi izključujoča družba, temveč se čutijo bližnje, 
dvignejo padlega človeka in mu v splošno korist vrnejo čast«. Kajti »ustvarjeni smo 
bili za polnost, ki jo lahko dosežemo samo v ljubezni. Živeti neprizadeto ob bolečini 
drugega ni mogoča izbira«. 
Tudi 11. februarja 2023 gledamo na Lurško svetišče kot na prerokbo, kot na učno 
uro, zaupano Cerkvi v osrčju sodobnosti. Ne šteje samo to, kar deluje in ni 
pomemben samo tisti, ki proizvaja. Bolni ljudje so v središču Božjega ljudstva, ki 

napreduje skupaj z njimi kot prerokba nekega človeštva, v katerem je vsak dragocen 
in nihče zavržen. 
Priprošnji Marije, ki je Zdravje bolnikov, izročam vsakega izmed vas, ki ste bolni; 
vas, ki skrbite zanje v družini, z delom, z raziskovanjem in prostovoljstvom; in vas, 
ki si prizadevate za spletanje osebnih, cerkvenih in družbenih vezi 
bratstva. Vsem iz srca pošiljam svoj apostolski blagoslov. 

Lurška Mati božja, 11. februar - Po večerni maši bo procesija z 
Marijinim kipom.  Na razpolago bodo svečke. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 5. februar 

5. nedelja med letom 

Agata, devica, mučenka 

  800  † Jožefa Gračner 

   930   † Frančiška Zlatič (gr. 28) 
1800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje:  †† Angela in Ivan Skale 
                                    ter Franci Goter 

PONEDELJEK, 6. februar 
Pavel Miki, mučenec 

  800 † Frančiška Zlatič (gr. 29) 
1800 †† starši Srebot in Vrečer 

TOREK, 7. februar 
Koleta, devica 

  800  † Frančiška Zlatič (gr. 30) 
  800 † Mojimir Čerenak (pog.) 
1800 † Bojan Vaupotič (30. dan) 

SREDA, 8. februar 
Jožefa Bakhita, sužnja 
Prešernov dan, - d.p. 

  800  †† Berta in Alojz Zeme  
  800   † Boris Stropnik (gr. 1) 
1800  †† starši Tratnik in Kač 

ČETRTEK, 9. februar 
Apolonija, devica, muč. 

  800  † Boris Stropnik (gr. 2) 
  800  Po namenu 
1800  † Zlatka Pintar (30. dan) 

PETEK, 10. februar 
Sholastika, devica, 

redovnica 

  800 † Boris Stropnik (gr. 3) 
1800  Za žive in †† sorodnike 
1800  † Drago Berger (8. dan) 

SOBOTA, 11. februar 
Lurška Mati Božja, 

svetovni dan bolnikov 

  800 † Boris Stropnik (gr. 4) 
1800 † Franc Stepišnik (8. dan) 
1800  † Francka Zofič 

NEDELJA, 12. februar 

6. nedelja med letom 

Evlalija, mučenka 

  800  †† Janko Babič in iz družine Vodopivec 

   930   † Boris Stropnik (gr. 5) 
1800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje:  † Hinko Zupanc 
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