
 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

OOZZNNAANNIILLAA 

http://www.cecilija.net/ 

5. maj 2013 – 18 – 

6. velikonočna nedelja 

OBISK GENERALNEGA MINISTRA 

Od 5. do 9. maja bo slovenske brate kapucine obiskal 
naš generalni minister (vrhovni predstojnik) br. Mauro 
Jöhri. Obiskal bo vsa bratstva in se srečal z vsemi brati, želi 
pa se srečati tudi z našimi oltarnimi občestvi in drugimi člani 
velike družine sv. Frančiška, posebej s člani Frančiškovega 
svetnega reda in Frančiškove mladine. 

V Celju bo v sredo, 8. maja in nas bo nagovoril pri večerni 
maši (ob 18. uri).  
Lepo vabljeni! 

ŠMARNICE 2013 

Šmarnice za otroke »Živa 

Cerkev« so  vsak večer ob 

18. uri. Da bodo otroci lažje 

obiskovali šmarnice, bodo 

imeli verouk od 1. do 6. 

razreda na  isti dan ob 1715, 

birmanci pa v sredo ob 1715.  

Šmarnice so lepa duhovna 

priprava tako za 

prvoobhajance kot za 

birmance pred prejemom 

prvega svetega obhajila oz. svete birme. 

Šmarnice za odrasle z naslovom »Obrazi vere« so pri jutranji maši, v 
Tremerjah so vsak torek in petek ob 19. uri in na Miklavškem hribu vsako 
nedeljo ob 16. uri.   

V Osenci so šmarnice vsako nedeljo ob 19. uri. 

Romanje relikvij sv. Janeza Boska v Sloveniji 

pod geslom Svetnik med nami 

Celje – Don Boskov center 

Sobota, 11. maj: 17.00 sprejem, program ob sprejemu 
19.00 sv. maša ob sodelovanju mladih 
20.30 duhovni večer za mlade iz                         
župnije, dekanije in škofije 

Nedelja, 12. maj:   08.00   sv. maša, osebna počastitev, molitev 
     10.00   sv. maša: škof Stanislav Lipovšek, slovo (12.00) 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 5. maj 

6. velikonočna nedelja 

Angel, red., muč. 

    800   † Rafael Trobiš 
   930   † Angela Krumpačnik 
1800   † Janko Babič 
1030   Tremerje: †† Ciril in Marija Hriberšek 
1600  Sv. Miklavž: za blagoslov v zakonu in družini 

PONEDELJEK, 6. maj 
Dominik Savio - prošnji dan 

   800    za srečen izid operacije in za zdravje 
1800   † za mir v družinah 

TOREK, 7. maj 
Gizela, opatinja - prošnji dan 

  800   † Stanislava Kunej 
1800   po namenu 
1900   Tremerje: † Danica Draksler 

SREDA, 8. maj 
Bonifacij IV., pap. - prošnji dan 

     800    †† oče Franc in sin Franci Kragolnik 
1800    po namenu darovalca 

ČETRTEK, 9. maj 
Gospodov vnebohod 

    800    † Helena Prešern (obl.) 
1800    ni namena 

PETEK, 10. maj 
Job, svetopisemski mož 

    800    † Jože Pristovšek 
1800    po namenu 
1900   Tremerje: ni namena 

SOBOTA, 11. maj 
Ignacij Lakonski, kapucin 

  800    za FSR 
1800  † Stane Mori 

NEDELJA, 12. maj 

7. velikonočna nedelja 

Leopold Mandič, kapucin 

    800   † Marija Lovas, obl. 
   930   † Pavel Mejaš, obl. 
1800   † Bogomir Čater  
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 
1600   Miklavž: †† starši Vodušek in Angela Cencen 

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