
ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

OOZZNNAANNIILLAA 

http://www.cecilija.net/ 

30. december 2012 – 53 – 

Sveta družina 

SREČNO IN BLAGOSLOVLJENO 

Srečno novo leto! Kolikokrat bomo slišali in tudi sami ponovili to voščilo! – Srečno 
novo leto! je napisano na plakatih, v izložbah, z navadnim črnilom  v pismih, z 
žarnicami na ulicah. – Srečno novo leto! se oglašata radio in televizija. Vsi želimo 
srečo, sebi in drugim. Biti srečen je prahrepenenje človekovega srca, neizbrisno 
zapisano v našo naravo. 
Srečno novo leto! smo si želeli tudi pred letom dni, a za mnoge ni bilo srečno. 
Pomislimo na novice v časopisih, na vojne in prelivanje krvi, na grožnje in strah, na 
umiranje od lakote, na nesreče, ki so prizadele cele pokrajine. Kako težko je reči 
»Srečno novo leto!« brezposelnim in tistim, ki bodo kmalu izgubili službo, zopet 
tistim, katerih dostojanstvo je poteptano.  Ali ni takrat to voščilo žalitev in ironija? 
Ne! Človek v svoji nemoči s tem voščilom izraža svojo človeško in krščansko 
solidarnost. »Gorje mu, kdor v nesreči biva sam, in srečen ni, kdor srečo uživa 
sam!« (S. Gregorčič). 
Verni ljudje voščilu dodamo še eno besedo: Srečno in blagoslovljeno novo leto!      
S tem povemo nekaj več. Želimo pomoč njega, ki je edina prava sreča – Boga. On, ki 
je smisel življenja, naj izpopolni vse dni novega leta – on, ki mu je prihodnje leto že 
sedanjost – on, ki je postal človek, da bi bil sodobnik slehernemu človeškemu rodu 
in sopotnik vsakega človeka, on naj razsvetljuje novo leto, da ne bo hoja v temo, v 
neznano prihodnost, marveč del našega romanja domov k Očetu. 

Srečno in blagoslovljeno leto 2013 vam želimo bratje kapucini! 

ZAHVALA - Bratje kapucini se želimo ob koncu leta zahvaliti vam vsem. Težko bi 
našteli vse in vsega, kar ste v iztekajočem se letu storili dobrega za samostan, za 
župnijo in vse tri cerkve. Vsem in vsakemu posebej Bog povrni: ključarjem, članom 
gospodarskega in župnijskega pastoralnega sveta, ministrantom, vsem ki ste čistili 
in krasili cerkve - letos še posebej zahvala za lepo okrašeno cerkev ob vseh 
praznovanjih, - potem oskrbovalcem okolice cerkva, bralcem, pevcem in 
organistom, voditeljem različnih skupin, katehistinjam in animatorjem, 
sodelavcem Karitas, skavtom … S skupnim prizadevanjem smo si delili skrb za 
celotno župnijo.  
Za vso pomoč in sodelovanje ob božičnih praznikih pa se zahvaljujemo vsem, ki ste 
sodelovali in pomagali pri čiščenju, pripravi in okrasitvi cerkva, darovalcem 
smrekic in cvetja, jasličarjem, vsem ki ste pomagali pri obhajanju bogoslužij: 
pevcem, bralcem, ministrantom, skavtom, mladim … Vsem iskreno Bog povrni! 

PRVI PETEK - Ta teden so prvi četrtek, petek in sobota v mesecu. Vabljeni k 
molitvi za duhovne poklice v četrtek in češčenju Srca Jezusovega v petek. Še 
posebej vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim v petek po večerni maši. 

VEROUK - Ta teden še ni verouka. Otroci naj prinesejo hranilnike - od 
adventne akcije »otroci za otroke« - k maši na praznik Svetih treh kraljev, 6. 
januarja. Za to priložnost naj si naredijo tudi krono, ker bodo sami kralji. 

BLAGOSLOV DOMOV - Po novem letu je na vrsti Zagrad in Polule. 

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE - Hvala vse, ki ste v decembru skrbeli za 
lepoto naše cerkve. Za januar je na vrsti Košnica. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 30. december 
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Feliks I., papež 

   800   †† Janko in Ciril Babič 
  930   † Toni Slamnik 
1800  v zahvalo in priprošnjo 
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 31. december 
Silvester, papež 

  800   za vse povojne poboje nasilja komunizma 
1800   †† rodbina Zakušek in Krajnc 
2300   v zahvalo 

TOREK, 1. januar 

Marija, Božja Mati 
Novo leto - dan miru 

    800   †† Stanislav (obl.) in Marjan Jug 
  930   za župljane in dobrotnike 
1800  †† Franc Dejak in Franc Kozina 
1030   Tremerje: po namenu 

SREDA, 2. januar 
Bazilij Veliki, škof, c. uč. 

   800   na čast Sv. Duhu 
1800  † Ivan Zupan, 8. dan 

ČETRTEK, 3. januar 
Presveto Jezusovo ime 

   800   za žive in pokojne molivke 
1800  † Marija Pestivšek 

PETEK, 4. januar 
Angela Folinjska, rd. - prvi petek 

   800    † Stanislav Mech in †† iz družine Mech 
1800  †† Franc in Terezija Smole 

SOBOTA, 5. januar 
Janez Nepomuk, škof - prva s. 

  800    †† rodbini Mlakar 
1800  † Mihael Kolar, 30. dan 

NEDELJA, 6. januar 

Gospodovo razglašenje 
Sveti trije kralji 

Gašper, Miha, Boltežar 

   800   †† Janez, Alojz in Viktor Kiraly 
  930   † Stane Mori 
1800 †† Viljem in Helga Glančnik  
               in za Božjo pomoč 
1030   Tremerje: † Veronika Sajovic 
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