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KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 

SV. CECILIJA  

Obhajamo zunanjo slovesnost praznika naše župnijske zavetnice. Maši ob 8.00 in 
9.30 bosta darovala naša zlatomašnika br. Gabrijel Recek in br. Bernard Jauk. 

SREČANJE ZA STARŠE VEROUČENCEV 

bo v torek, 27. novembra 2012 ob 19. uri. Starši, lepo vabljeni! 

5. OBLETNICA POSVETITVE CERKVE V TREMERJAH, 2. 12. 2012 

Sveto mašo ob 10.30 bo daroval g. Jože Kužnik. Lepo vabljeni. 

TEDEN KARITAS - VESELJE V SOŽITJU 

V motu letošnjega tedna Karitas »Veselje v sožitju« sta vsebovani dve besedi: 
SOŽITJE, ki pomeni skupno življenje ali bolje so-življenje, v katerem so prisotni 
skladni medsebojni odnosi in resnično prizadevanje za skupno dobro, ter 
VESELJE, ki ga kot radost,  navdušenje, dobro počutje… iščemo vsi. 
Kot že nekaj let zapored, bomo tudi letos v teh dneh zbirali darove (bodisi v 
materialni, bodisi v finančni obliki). Vsak, ki želi pomagati, prispeva po svojih 
zmožnostih. Z zbranimi darovi bomo v mesecu decembru obogatili redne 
pakete pomoči tistim, ki našo pomoč zares potrebujejo. In jim polepšali 
praznične dni. Teden Karitas bomo zaključili z nedeljo Karitas.  

POVABILO NA ORATORIJsko POPoldne 
Na novo šolsko in veroučno leto smo se pripravljali z oratorijem – bilo nam je 
lepo. Na novo cerkveno leto pa se bomo pripravili z oratorijskim popoldnevom v  
soboto, 1. decembra 2012. Tudi za to popoldne vam ponujamo pester program, 
družili se bomo od 15. do 18. ure. Ena od aktivnosti bo izdelava adventnih 
venčkov, zato prosimo, da otroci s seboj prineso zelenje, drobne okraske. Mi 
ORATORIJsko POPoldne  nestrpno pričakujemo in se veselimo srečanja! 
Dobrodošli! 
Naše vabilo  pravi:  GREM JAZ v soboto na  ORATORIJsko POPoldne!!!  
In velja tudi za starše! Spoštovani starši, vzemite si čas in se nam pridružite. 

MIKLAVŽEVANJE 
Tudi letos bo naše pridne otroke obiskal sv. Miklavž. Miklavževanje bo v petek, 
7. decembra ob 16. uri v cerkvi na Miklavškem hribu.  
Vesel bo vsakega vašega daru, prispevke lahko oddate v nabiralnik pod korom. 

OBHAJANJE LETA VERE V CELJSKI ŠKOFIJI  

Osrednjo slovesnost ob začetku Leta vere bomo za našo škofijo obhajali danes, 25. 
novembra 2012, na praznik posvetitve celjske stolnice in ob sklepu Slomškovega 
leta, popoldne ob 15. uri v celjski stolnici. Lepo vabljeni. 

KLIC DOBROTE 2012 

Slovenska karitas skupaj z RTV Slovenija prireja 22. tradicionalni dobrodelni 
koncert KLIC DOBROTE, ki bo v sredo, 28. 11. 2012 ob 20.00 v dvorani 
Golovec v Celju. Številni nastopajoči glasbeniki, pevci, zbori, plesalci in drugi 
umetniki bodo tudi letos s svojim nastopom nagovorili slovensko javnost. 
Trkali bodo na dobroto src in pozivali k pomoči družinam v stiski. 

ZAPORA CESTE ZAGRAD - PEČOVIK - CELJSKA KOČA 

Zaradi sanacije plazu bo ta teden zaprta cesta iz Zagrada na Celjsko kočo. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 25. november 
KRISTUS KRALJ 

VESOLJSTVA 
Katarina Aleksandrijska, d., m. 

   800   †† starši Ribič-Hriberšek, sestra Ivana, ----
---------  Franc Janežič in Sarica 
  930   † Toni Slamnik 
1800  za rajne 

PONEDELJEK, 26. november 
obletnica posvetitve stolnice 

  800   † Herta Stegu 
1800   †† Ivana in sestra Rozika 

TOREK, 27. november 
Modest in Virgil, škofa 

    800   za rajne 
1800   † Marija Skale (30. dan) 

SREDA, 28. november 
Katarina Laboure 

   800   za dušni mir 
1800   † sosed Tonček 
1800   † Franc Pušnik (obl.) 

ČETRTEK, 29. november 
Filomen, mučenec 

   800    za rajne 
1800   † Ivo Balukčić 
1800   † Stanislav Mech 

PETEK, 30. november 
Andrej, apostol 

   800    za žive in †† molivke RV  
1800  † Rozalija Hajnšek (obl.) 

SOBOTA, 1. december 
Marija Klementina, muč. 

  800    † Ožbalt Zatler (obl.) 
1800  † Franc Žikovšek 

NEDELJA, 2. december 

1. adventna nedelja 

Natalija (Božena), muč. 

   800   † Franc Respet 
  930   † Rozalija Hajnšek (obl.) 
1800  za župljane in dobrotnike  
1030  Trem.: †† Štefan Truman in iz druž. Zupanc 
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