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9. nedelja med letom 

 

MOLITVENA URA S PAPEŽEM FRANČIŠKOM V LETU VERE 

Ob prazniku SRT bo 2. junija, v baziliki Sv. Petra v Rimu od 17. do 18. ure 

molitvena ura pred Najsvetejšim, ki jo bo vodil papež Frančišek. Adoracija pred 

Najsvetejšim se vključuje v duhovne pobude Leta vere, zato smo povabljeni, da se 

pridružimo molitvi po namenu sv. očeta. Vabljeni k molitvi v stolnici ali v naši 

cerkvi. 

SVETA BIRMA 

Za naše mlade kristjane: Andraža, Anito G., Anito M., Christjana, Jana, Jona, 
Klaro, Lucijo, Matjaža, Roka, Špelo, Žana K in Žana N., je danes binkoštni dan, 
saj jim bo birmovalec g. škof dr. Stanislav Lipovšek podelil zakrament svete 
birme.  
Želimo jim, da bi ostali trdni v veri ter dobri in veseli kristjani. 

SKLEP VEROUČNEGA LETA  

bo v nedeljo, 9. junija pri maši ob 9.30. V tem tednu bo verouk ob istih urah, 
kot je bil v maju.. 

SREČANJE CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV CELJSKE DEKANIJE  

bo v nedelj-o, 9. junija ob 16. uri v župniji Celje - bl. A. M. Slomšek. Sodeloval 

bo tudi naš mešani zbor. Lepo vabljeni. 

PRVI PETEK IN SOBOTA V MESECU  

V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v mesecu. V četrtek vabljeni k maši 
in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17h), v petek k spovedi, češčenju 
Jezusovega Srca in adoraciji po večerni maši ter v soboto k molitvi za svetost 
duhovnikov.  

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

Hvala vsem, ki ste v aprilu skrbeli za lepoto naših cerkva. V mesecu juniju 
župnijsko cerkev čistijo Breg, Maistrova ulica, Lisce in Polule. 

Prag večnosti je prestopila Vida Bratina (Zagrad 15 C). 

Gospod, daj ji večni pokoj! 

ORATORIJ 2013:   BOG JE Z NAMI  

Tudi letos bo oratorij v naši župniji potekal zadnji 
teden počitnic, v dneh  

od 26. do 31. avgusta. 

Letošnja zgodba se odvija v Narniji, domišljijski 
deželi,  spremljali pa bomo potovanje posadke na 

ladji Jutranja. 

Več informacij bodo otroci izvedeli pri verouku, pripravili pa bomo tudi pisno 
obvestilo, ki ga bodo otroci dobili  skupaj z veroučnimi spričevali.   

Vabimo vas, da omenjen termin rezervirate za oratorij, saj se bomo tudi letos 
potrudili in pripravili zanimiv oratorijski teden.  

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 2. junij 

9. nedelja med letom 

Marcelin in Peter, mučenca 

     800  †† Helena in Franc Levec 
   930   †† Anton, Marija in Franc Tratnik 
1800   † Jože Pristovšek 
1030   Tremerje: †† Marija, Ivan in Srečko Rutar 

PONEDELJEK, 3. junij 
Karl Lwanga, muč. 

   800     za zdravje in modrost 
1800   †† starši Pančič 

TOREK, 4. junij 
Peter Veronski, red., muč. 

  800   †† Anton in Frančiška Stvarnik 
1800   †† Helga, Viljem, Ana in Erna Glančnik 
               in za Božji blagoslov 

SREDA, 5. junij 
Bonifacij, škof, muč. 

     800    na čast Sv. Duhu 
1800    † Janez Jaklič in ostali pokojni 

ČETRTEK, 6. junij 
Norbert, škof 

     800    na čast Sv. Duhu 
  1800   za blagoslov dobrotnikov 

PETEK, 7. junij 
Srce Jezusovo - prvi petek 

    800    v čast Jezusovemu srcu 
1800    za razumevanje v družini 

SOBOTA, 8. junij 
Srce Marijino - prva sobota 

  800    † soseda 
1800  † Stane Dvoršak (30. dan) 

NEDELJA, 9. junij 

10. nedelja med letom 

Primož in Felicijan, mučenca 

     800  †† Anton in Marija Podrgajs 
   930   † Franc Žikovšek (10. obl.) 
1800   † Marija Zorman (gr. 7) 
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 
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