
ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

OOZZNNAANNIILLAA 

http://www.cecilija.net/ 

8. september 2013 – 36 – 
23. nedelja med letom 

 
 

Marijino rojstvo 

Živimo v časih, ko se spet zelo poudarja obhajanje rojstnih dnevov. Pri praznovanju 
rojstnih dnevov šolskih otrok marsikje že močno pretiravajo. V svojem bistvu pa ima 
obhajanje rojstnega dne globok pomen, saj vidno zaznamuje veličino in pomembnost 
človekovega prihoda na ta svet. Vsak človek je namreč enkratno in neponovljivo bitje. 
Z vsakim rojstvom se tako začenja nov svet, svet misli, ljubezni, čustvovanja, svet 
načrtov in upov, hrepenenja in bojev, svet človeške veličine in veličastnih ciljev, ki so 
človeku namenjeni. Še poseben pomen pa rojstvo otroka dobiva v luči božjega odre-
šenja. V vsakem človeku je iskrica božjega, s krstom, ki pomeni za kristjana drugo 
rojstvo, pa se začenja svet božje ljubezni, odrešenja in večnosti. 

Praznik Marijinega rojstva je za kristjane praznik velikega veselja. Z Marijinim rojstvom 
so se namreč začeli poslednji časi – časi milosti, ki so jih napovedovali preroki. To so 
časi velikega božjega obiskanja in izpolnitve božjega odrešenjskega načrta. V Mariji je 
prišla na svet tista, ki je bila od vekomaj odbrana, da bo rodila Odrešenika. Zato sveti 
očetje Marijo imenujejo zarjo odrešenja. Kakor zarja v jutru naznanja skorajšnji prihod 
sonca in z njim prihod luči, življenja in toplote, tako Marijino rojstvo naznanja prihod 
Božjega Sina, ki vsemu svetu prinaša milost odrešenja. V tej luči dobiva praznovanje 
Marijinega rojstva pravi pomen. Če že obhajamo rojstne dneve ljudi, to toliko bolj 
zasluži Marija zaradi brezmadežnega spočetja, ker je bila kot mati prihodnjega 
Odrešenika po posebni božji naklonjenosti že v prvem trenutku svojega bivanja 
obdarjena s posvečujočo milostjo. 

29. škofijski molitveni dan za duhovne poklice - Škofijski molitveni dnevi za 
nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih v soboto, 14. 
septembra 2013 v baziliki Matere Božje Petrovčah, pod geslom Poklicani in 
poslani! 

- ob 09.00 – molitvena ura, sočasno poseben program za ministrante 
- ob 10.00 – maša, ki jo bo daroval celjski škof Stanislav Lipovšek 

Celjsko zaobljubljeno romanje v Petrovče - Že stoletja mesto Celje na nedeljo 
po prazniku Marijinega imena roma v baziliko Matere Božje v Petrovče. Tako 
se bomo tudi danes, 15. 9. ob 15. uri zbrali v Petrovčah, da skupaj prosimo za 
božjo pomoč in varstvo v našem življenju. Letos pripravi bogoslužje naša 
župnija. Tisti ki bomo poromali peš, se zberemo pred cerkvijo ob 13.30. 

Stična mladih 2013 - »Pojdite in naredite vse narode za moje učence« (prim. Mt 

28,19). Letošnji birmanci (9. r.) srednješolci, študenti in vsi mladi vabljeni 21. 
septembra v Stično na skupno praznovanje slovenskega   dneva mladih!  

VEROUK V ŠOLSKEM LETU 2013/14 

1. razred torek ob 1615 
2. razred ponedeljek ob1700 
3. razred torek ob 1715 
4. razred sreda 1715 

5. razred četrtek ob 1700 
6. razred četrtek ob 1330 (oz. po pouku) 
7. razred torek ob 1430 (oz. po pouku) 

8. razred torek ob 1430 (oz. po pouku) 

9. razred četrtek ob 1430 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 8. september 
23. nedelja med letom, 

Marijino rojstvo 
- mali šmaren 

     800  † Rafael Trobiš 
   930   za župljane in dobrotnike 
1800   †† Ivo, Barbara in Jožef Herič 
1030   Tremerje: †† Marta in Franc Vrečar  

PONEDELJEK, 9. september 
Peter Klaver, jezuit, misijonar 

   800    † Lucijana 
1800  †† Ivo, Barbara in Jožef Herič 

TOREK, 10. september 
Nikolaj Tolentinski, spokornik 

  800    za duše v vicah 
1800   † Franc Rožič, 30. dan 

SREDA, 11. september 
Prot in Hijacint, muč. 

     800   †† Anton in Marko But 
1800   † Filip Košir, obl. 

ČETRTEK, 12. september 
Marijino ime 

    800   za duše v vicah 
1800   †† Franci in Karolina Zagajšek 
                ter stari starši Zagajšek in Baloh 

PETEK, 13. september 
Janez Zlatousti, škof, c. uč. 

     800   † Lojze Zakeljšek (obl) 
 1800   †† iz družine Bremec in Rajh 

SOBOTA, 14. september 
Povišanje sv. Križa 

  800    †† Marija in Viktor Žičkar 
1800  †† Fanika in Franc Godec 

NEDELJA, 15. september 

24. nedelja med letom 

Žalostna Mati Božja 

     800  †† Ignac Sladnjak, starši in sorodniki 
   930   za župljane in dobrotnike 
1800   † Jože Marodi 
1030   Trem.: †† Jože Dušak in družina Gracar  
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