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2. nedelja med letom 

 

MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST KRISTJANOV, 18. do 25. 1. 2014 

Ekumenska osmina v dekaniji Celje 

Nedelja, 19.1. ob 15h – Celje – sv. Jožef – molitveno bogoslužje ob prihodu 
relikvij bl. A. M. Slomška in bl. Alojzija Grozdeta. Sledi še slovesna akademija. 

Ponedeljek, 20.1. ob 18h – Celje – sv. Cecilija, vodi g. David Zagorc 

Torek, 21.1. ob 18h – Kompole, vodi g. Miha Herman 

Sreda, 22.1. ob 18h – Teharje, vodi g. Tone Lipar SDB 

Četrtek, 23.1. ob 18h litanije in ob 18.30 sklep češčenja pri sv. Jožefu, vodi 
novomašnik Tilen Primčič 

Petek, 24.1. ob 18h litanije in ob 18.30 sklep češčenja pri bl. A. M. Slomšku, 
vodi g. Vlado Zupančič 

Sobota 25.1. ob 18h – v stolnici bo skupaj s predstavnikov drugih krščanskih 
Cerkva sklep molitvene osmine. Bogoslužje vodi g. škof Stanislav Lipovšek.  
Pri bogoslužju bodo peli mladi evangeličani, zato g. škof še posebej vabi mlade! 

MOLITVENA URA IN SVETA MAŠA ZA DUHOVNE POKLICE   

bo danes, 19.1.2014 ob 15h v Marijini cerkvi v Celju. Lepo vabljeni. 

ŽUPNIJA BL. SLOMŠKA IN SALEZIJANCI  

vabijo na obhajanje praznika sv. Janeza Boska, v nedeljo 26. januarja, v Don 
Boskov center Celje. Pri maši ob 8h sodeluje župnijski mešani pevski zbor, ob 
10h pa otroci iz vrtca, osnovnošolci in mladina. Slovesnost bo vodil g. Peter 
Končan, ravnatelj dijaškega doma in skupnosti v Želimljem. 
Iskreno vabljeni vsi, ki častite sv. Janeza Boska in se mu priporočate. 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA V CELJSKI STOLNICI   

V ponedeljek, 13.01.2014, se je v celjski stolnici (v Slomškovi kapeli) začelo 
češčenje Najsvetejšega, ki bo glede na do sedaj zbrane prijave (stalnih 
molivcev) trenutno potekalo po naslednjem razporedu: ponedeljek od 7.30 do 
21. ure, torek od 7.30 do 21. ure,  sredo od 7.30 do 21. ure, četrtek od 15. do 
21. ure in petek od 13. do 21. ure 

Prav vsi Celjani ste lepo vabljeni, da kot stalni (ali 
priložnostni) molivci sodelujete pri češčenju. Prijavljeni 
stalni molivci omogočajo, da češčenje sploh lahko poteka. 
Češčenje Najsvetejšega bo potekalo tako dolgo, dokler bo 
prijavljeno dovolj stalnih molivcev, ki bodo eno uro na teden, 
vsak teden, pripravljeni sodelovati pri tihem češčenju Najsvetejšega.  
Prijavite se lahko: s prijavnico, ki so na razpolago v stolnici, na GSM št. 031 209 
962 (Matej), po elektronski pošti na naslov cescenje@gmail.com ali na spletni 
strani http://cescenje.celje-stolnica.si/  
Da bi celodnevno češčenje lahko potekalo prav vsak dan, še posebej iščemo in 

vabimo k prijavam stalne molivce za naslednje nezasedene termine: četrtek (med 7. 

in 10. uro ter med 11. in 16. uro), petek (med 8. in 11. ter med 12. in 15. uro), 

soboto (od 11. do 12. ure, med 13. in 15. uro ter med 16. in 20. uro) in nedeljo (med 

12.30 in 15. uro ter med 16. in 21. uro). 

KOLEDAR  IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 19. januar 

2. nedelja med letom 

Makarij, opat 

     800  †† starši Ocvirk 
   930   † Toni Slamnik 
1800   za župljane in dobrotnike  
1030   Tremerje:   ni namena 

PONEDELJEK, 20. januar 
Fabijan, papež, muč. 

   800    † Rado Grom 
1800    za popolno ozdravitev sina 

TOREK, 21. januar 
Agnes (Neža), devica, muč. 

  800   ni namena 
1800  v zahvalo 

SREDA, 22. januar 
Vincencij, diakon, muč. 

   800   ni namena 
1800  † Friderik Hajdinjak (obl.) 

ČETRTEK, 23. januar 
Henrik Suzo, red. 

    800  † Stane Okršlar 
1800  ni namena 

PETEK, 24. januar 
Frančišek Saleški, škof, c. uč. 

   800    ni namena  
1800  po namenu 

SOBOTA, 25. januar 
Spreobrnitev apostola Pavla 

  800    † Janko Tomažič 
1800   †† Franc, Fanika in starši Golec 

NEDELJA, 26. januar 

3. nedelja med letom 

- nedelja Svetega pisma 

     800  za župljane in dobrotnike 
   930   † Teja Lešnik 
1800   † Stane Okršlar 
+ 
1030   Tremerje:   †† Jakob in Srečko Bezgovšek 

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