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Slomškova nedelja -  22. september 2013 

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. 

Delavnice molitve in življenja v naši župniji! 

Delavnice molitve in življenja je leta 1984 
ustanovil kapucin br. Ignacio Larranaga. 
 4. oktobra 2002 je Papeški svet s posebnim 
odlokom potrdil Delavnic molitve in življenja kot 
mednarodno zasebno združenje laikov papeškega 

prava. V Sloveniji delujejo Delavnice v obeh nadškofijah in vseh škofijah, 
njihovo delovanje in širjenje podpirajo tudi vsi slovenski škofje.  
Delavnice Molitve in življenja nudijo pomoč pri uvajanju v krščansko molitev 
in življenje. Učijo nas potrpežljivo in vztrajno vstopati v osebni molitveni 
odnos z Gospodom. Ob premišljevanju Božje besede, vztrajni molitvi, 
medsebojni podelitvi mnenj in umiritvenih vajah udeleženci Delavnic počasi, 
korak za korakom, preraščajo notranjo tesnobo in nemir, strah, žalost. 
Življenje iz vere in predanosti Očetu udeležencem Delavnic polagoma prinese 
globok notranji mir. 
Delavnice obsegajo petnajst srečanj, ki potekajo v prostorih župnišča  - enkrat 
tedensko po dve uri.  
Uvodno srečanje bo v sredo, 9. oktobra 2013, ob 19. uri. 

Voditeljica Tatjana 

PUM Celje obvešča mlade: 

Si star od 15 do 25 let, doma brez dela in zaključene šole ter bi se rad lotil novih in 
zanimivih stvari?  

Pridi v program PUM (projektno učenje za mlade), kjer imaš priložnost za druženje, 
delo, izobraževanje in zabavo! 

Oglasi se v Don Boskovem centru Celje od ponedeljka do četrtka med 8. in 13. uro 
in v petek do 12. ure.  

Več na www.donbosko.si/Celje 

Kvatrna nabirka 

Nabirka prihodnje nedelje je za bogoslovje in jo toplo priporočamo.. 

V četrtek, 19. septembra 2013, je odšel h Gospodu  

duhovnik msgr. dr. Janez Zdešar.  

Rojen je bil 19. maja 1926 v Ljubljani,  

mašniško posvečenje je prejel 10. oktobra 1952 v Rimu.  

V ponedeljek, 23. septembra, bo ob 16.00 dalje ležal v cerkvi sv. Jožefa v Celju.  

Ob 17.00 bo zanj maša zadušnica.  

V torek, 24. septembra, bo ob 9.00 dalje ležal  

v cerkvi Vseh svetih na ljubljanskih Žalah,  

kjer bo ob 13.30 pogrebna maša in po njej pogreb. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 23. september 
Pij iz Pietrelcine, kapucin 

   800    za srečno operacijo 
1800  † Ivan Pirnat (8. dan) 

TOREK, 24. september 
Anton Martin Slomšek 

  800    ni namena 
1800   za bolnike  

SREDA, 25. september 
Sergij, menih 

     800   za jubilante in br. Rafaela 
1800   † Janko Babič 

ČETRTEK, 26. september 
Kozma in Damijan, muč. 

    800   † Pepca Gračner 
1800   †† starši Gračner in sin Gregor 

PETEK, 27. september 
Vincencij Pavelski, duh. 

     800   † Jože Marodi 
 1800   † Alojz Cimerman (obl.) 

SOBOTA, 28. september 
Venčeslav, muč. 

  800    † Bogomir Čater 
1800  †† Ivan, Nikola in Amalija Salmister 

NEDELJA, 29. september 
26. nedelja med letom 

Mihael, Gabrijel in Rafael, 
nadangeli 

     800  † Boris Veber (obl.) 
   930   †† Jerko in Ivanka Železnik 
1800   za župljane in dobrotnike  
1030  Trem: †† iz družine Zdovc, Koren in Pirnat 

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


