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OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

19. marec 2023 – 12 

4. postna nedelja  

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 9,1-41) 
Tisti čas je šel Jezus mimo in zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Pljunil 
je na tla in s slino narédil blato. Pomazal mu je z blatom oči in mu rekel: »Pojdi in se 
umij v vodnjaku Síloa!« (kar v prevodu pomeni Poslani). Odšel je torej in se umil. Ko 
se je vrnil, je videl. Sosedje in tisti, ki so ga prej videli, da je bil berač, so govorili: »Ali 
ni to tisti, ki je posedal in beračil?« Eni so govorili: »On je,« medtem ko so drugi 
govorili: »Ne, podoben mu je.« Sam pa je govóril: »Jaz sem.«  
Človeka, ki je bil prej slep, so odvedli k farizejem. Tisti dan, ko je Jezus narédil blato 
in mu odprl oči, je bila sobota. In farizeji so ga spet spraševali, kako je 
spregledal. Dejal jim je: »Blata mi je dal na oči, nato sem se umil in vidim.« Nekateri 
izmed farizejev so tedaj govorili: »Ta človek ni od Boga, ker ne spoštuje 
sobote.« Drugi pa so govorili: »Kako bi grešnik mogel delati takšna znamenja?« In 
bil je razdor med njimi. Slepemu so tedaj ponovno rekli: »Kaj praviš o njem, ker ti je 
odprl oči?« On pa je rekel: »Prerok je.« Odgovorili so in mu rekli: »Ves si rôjen 
v grehih, pa nas boš učil?« In vrgli so ga ven. Jezus je slišal, da so ga vrgli ven. Našel 
ga je in mu je rekel: »Veruješ v Sina človekovega?« In ta je odgovóril ter rekel: »Kdo 
je to, Gospod, da bi veroval vanj?« Jezus mu je rekel: »Videl si ga; ta, ki govori s teboj, 
ta je.« Tedaj je dejal: »Verujem, Gospod,« in se je pred njim poklonil do tal.  

Gospodovo oznanjenje, 25. marec 
Angelov zadnji odgovor Mariji je: »Bogu ni nič nemogoče.« Ko mislimo, da je vse 
odvisno samo od nas, ostajamo ujetniki naših sposobnosti, moči in kratkovidnih 
obzorij. Ko pa si pustimo pomagati, svetovati, ko se odpremo za milost, se zdi, da 
nemogoče začne postajati realnost. In to ve ta dežela, ki je skozi zgodovino dala 
mnogo karizem, misijonarjev, bogastva za življenje Cerkev. Mnogi obrazi, ki so 
premagali nerodoviten in rušilen pesimizem, so se odprli za Božjo iniciativo in 
postali znamenje, kako zelo rodovitna je lahko nega zemlje, ki ne ostane zaprta v 
lastne ideje, omejitve in sposobnosti, ampak se odpre za druge. Kakor včeraj, Bog še 
vedno išče zaveznike, išče moške in ženske, ki so zmožni verovati, spominjati se, 
čutiti se del ljudstva, da bi sodelovali s kreativnostjo Duha. Bog še naprej hodi po 
naših mestnih četrtih in naših ulicah, prerine se v vsak prostor in išče srca, ki so 
zmožna poslušati njegovo vabilo in iz njega narediti meso tukaj in zdaj.  

Misli papeža Frančiška. 

V soboto, 25. marca 2023 bomo praznovali  Materinski dan.  Za otroke bo ob 
16h  oratorijsko popoldne, kjer bomo za mamice pripravili presenečenje.  Molitve 
in zahvale za naše mame bomo vključili v mašno daritev ob 18h, po maši pa sledi 
kratek program. Prav prisrčno vabljeni.  

Možje Sv. Jožefa  - V naši župniji že od pomladi leta 2017 deluje skupina Mož 
Svetega Jožefa. Namenjena je poglabljanju naše moške duhovnosti. Naša mesečna 
srečanja temeljijo na metodi poslušanja in pogovora ob izbranih temah, ob katerih 
skupaj razmišljamo o našem poslanstvu. Srečujemo se enkrat mesečno, praviloma 
je to sreda.  Duhovni asistent skupine je br. Jurij. Iskreno povabljeni vsi fantje in 
možje od 18. leta dalje.  
Za informacije pišite na saso.stampe@gmail.com.  
Več informacij o delovanju skupine najdete na www.cecilija.net - skupine.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 19. marec 

4. postna nedelja, 

papeška nedelja 

Sabina Biscossi, tretjered. 

  800  †† Jože in Terezija Belaj 

   930   V čast Božjemu usmiljenju 
1800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: †† Jože in Nada Magdalenc  
                                    ter vsi Bevc in Belej 

PONEDELJEK, 20. marec 
Martin iz Brage, škof 

  800  †† Osenčič 
1800 †† Frenk Mulej in g. Frido 
1800 V dober namen 

TOREK, 21. marec 
Hugolin, eremit 

  800  † Tomaž Šubic 
1800 † Srečko Bobnič (obl.) 

SREDA, 22. marec 
Lea, spokornica 

  800  Za mlade Žerovce 
1800 † Vinko Bobnič 

ČETRTEK, 23. marec 
Alfonz Turbij, škof 

  800  V čast sv. Družini  
1800 † Franc Požlep (8. dan) 

PETEK, 24. marec 
+ Katarina Švedska, red. 

  800  †† starši 
1800 † Danica Kmecel (30. dan) 

SOBOTA, 25. marec 
Gospodovo oznanjenje 

  800  †† Jože in Alojzija Deželak ter sorodniki 
  930  Za s. Mario 
1800 Sv. p. Piju in Materi Božji v priprošnjo 

NEDELJA, 26. marec 

5. postna, tiha nedelja 

Evgenija, mučenka 

  800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 

   930   †† Jerko in Ivanka Železnik 
1800  † brat Franc 
1100   Tremerje: † Mojmir Čerenak 

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