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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.  

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!  

Odhod avtobusa je ob 6.45 s stare avtobusne postaje (nasproti Razvojnega 
centra), cena 10 €. 

Slomškova nedelja -  22. september 2013 

Slomškova nedelja bo potekala pod geslom "Vero 
ohranite in po njej živite! 

Osrednja slovesnost bo v Novi Cerkvi pri 
Vojniku, kjer A. M. Slomšek kaplanoval. 
Molitvena ura bo ob 15. uri, sv. mašo ob 16. uri 
bo vodil celjski škof dr. Stanislav Lipovšek. 

V soboto, 28. septembra 2013 pa bo 
tradicionalno romanje vernih učiteljev, 
vzgojiteljev in katehetov na Ponikvo. Sv. mašo ob 
10. uri vodi dr. Ivan Štuhec. 

25 let redovnega življenja 

V torek, 17. Septembra, na praznik vtisnjenja ran sv. Frančišku Assiškemu, se 
bomo v obeh skupnostih sester fmm in bratov kapucinov veselili dveh 
srebrnih jubilejev - 25 let redovnega življenja, s. Terese Cachot in br. 
Marjana Gačnik. Lepo vabljeni k praznični sv. maši ob 18h in nato k skupnemu 
druženju ob prigrizku v samostanski obednici.  

 

Delavnice molitve in življenja v naši župniji! 

Vabim Vas, da se nam pridružite na Delavnicah 
molitve in življenja (DMŽ). Na vsakem srečanju 
bomo prisluhnili vsebinsko globoki katehezi, 
prebrali bomo odlomek iz Božje besede, ob njem razmišljali in si medsebojno 
podelili vtise, ki so se nas dotaknili ob branju, “učili” se bomo različnih 
molitvenih načinov, ki nam bodo pomagali potrpežljivo in vztrajno vstopati v 
osebni molitveni odnos z Gospodom. Počasi, korak za korakom, bomo svoje 
življenje, našo notranjo tesnobo, nemir, strah, žalost predajali v ljubeče 
Očetove roke. In ta predanost in zaupanje bosta polagoma prinesla globok 
notranji mir. 

Delavnice obsegajo petnajst srečanj, enkrat tedensko po dve uri.  

Uvodno srečanje bo v sredo, 9. oktobra 2013, ob 19. uri. 

Voditeljica Tatjana 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

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  

PONEDELJEK, 16. september 
Kornelij in Ciprijan, mučenca 

   800    † Rozalija Podbreznik 
1800  † Franc Rožič 

TOREK, 17. september 
Vtisnjenje ran sv. Frančiška 

  800    za mir 
1800   za s. Tereso  

SREDA, 18. september 
Jožef Kupertinski, redovnik 

     800   za Angelo Cvetnič 
1800   † Jožef Ozmec 

ČETRTEK, 19. september 
Januarij, škof, muč. 

    800   po namenu Obojnik 
1800   † Aurelija Ruschka 

PETEK, 20. september 
Andrej Kim Tae-go, muč. 

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

SOBOTA, 21. september 
Matej, ev., apostol 

  800    † Marija Plevnik, obl. 
1800  † Janez Pinter, 30. dan 

NEDELJA, 22. september 

25. nedelja med letom 

Slomškova nedelja 

     800  †† družina Slamnik in družina Srebotnjak 
   930   † Dragica Tomplak 
1800   za župljane in dobrotnike  
1030   Trem.: † Danica Draksler 
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