
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

OOZZNNAANNIILLAA 

http://www.cecilija.net/ 

5. januar 2014 – 1 – 
2. nedelja po božiču 

 

ŽUPNIJSKA STATISTIKA ZA LETO 2013 

- Zakrament svetega krsta iz naše župnije je prejelo 18 otrok (leta 2012 – 8). 
Od tega 6 dečki in 12 deklic. Zakonskih je bilo 5 otrok, 12 je bilo 
nezakonskih in eden civilno zakonski. Iz drugih župnij je bilo pri nas 
krščenih 15 otrok. Iz naše župnije je bil 1 otrok krščen v drugi župniji. 

- Prvoobhajancev je bilo 12 otrok (leta 2012 – 7 otrok). 

- Zakrament sv. birme je prejelo 17 naših mladih župljanov (leta 2011 – 7). 

- Cerkveno so se poročil en par (leta 2012 so se iz naše župnije poročili trije 
pari). Od drugod so se poročili trije pari. 

- Cerkvenih pogrebov je bilo 30 (leta 2012 – 37), od tega 15 moških in 15 
žensk. Najstarejši moški je umrl v 90-letu starosti; najstarejša ženska pa v 
94-letu starosti. 

6. januar: GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – Sveti trije kralji - Modri iz vzhoda 
so prišli k novorojenemu Jezusu in mu prinesli darila: zlato, kadilo in miro. V 
spomin na to postavimo v jaslice tri kralje: Gašperja, Miho in Boltežarja.  
Temu prazniku pravimo tudi tretji božič, večer pred njim pa tretji sveti večer, 
ko še tretjič blagoslovimo svoje domove.  S kredo napišemo nad vrati letnico in 
prve črke imen kraljev, npr. 20+G+M+B+14 (kratice pomenijo Gašper, Miha, 
Boltežar; lahko pa so tudi začetnice starejšega latinskega blagoslova: Cristus 
Mansionem Benedikat, kar pomeni: Kristus, blagoslovi to hišo.) 

Obzorje duha, 5. 1. 2104 - V župniji sv. Jožefa v Kasungu, v osrednjem Malaviju, 
so se v zadnjih desetih letih, od kar je tam župnik Slovenec p. Stanko Rozman, 
zgodile pomembne spremembe. Na misijonu Kasungu deluje tudi misijonar p. 
Lojze Podgrajšek in laiški misijonar Matjaž Legan. Oznanjanje evangelija je za 
seboj potegnilo tudi razvoj na socialnem, zdravstvenem in izobraževalnem 
področju. Župnija je postala eden glavnih glasnikov celostnega napredka.  S 
svojim delom slovenski misijonarji uspešno tlakujejo pot k večji neodvisnosti 
in dostojanstvu tamkajšnjih ljudi. Več o življenju v župniji sv. Jožefa v Kasungu 
pa si lahko ogledate v oddaji Obzorja duha, 5. januarja, ob 11,30, na TV 
Slovenija 1. 

BLAGOSLOV OTROK  - Prihodnjo nedeljo, na praznik Jezusovega krsta, bo 
blagoslov otrok. Starši, lepo vabljeni, da pripeljete k blagoslovu vaše malčke. 

ZAČASNA SPREMENBA V NAŠEM CELJSKEM BRATSTVU  - Predstojnik 
našega bratstva br. Pavel Košir je šel začasno (predvidoma do poletja) na 
pomoč v Maribor. 

Božično-novoletni koncert  Waldorfske šole Ljubljana, Svetina 12. 1. 2014 - 
Pevski zbor staršev in učiteljev Waldorfske šole Ljubljana deluje že od leta 
1999.  Zbor nastopa na šoli, po Ljubljani  in po Sloveniji, nastopali pa so že tudi 
v Estoniji, na Madžarski, v Avstriji, Srbiji, Bolgariji, Albaniji, Franciji, Nemčiji in 
na Škotskem. Letos so peli tudi v Oxfordu in v angleškem parlamentu, 
Februarja 2014 pa se odpravljajo v Sveto deželo. Zbor bo sodeloval pri maši ob 
9,30, po maši pa bodo zapeli še nekaj božičnih pesmi in kolednic. 

VEROUK – V tem tednu je reden verouk. 

BLAGOSLOV DOMOV – Z blagoslovi bomo nadaljevali v Osenci, Zvodnem in 
Pečovniku, proti koncu tedna pridejo na vrsto Polule. 

KOLEDAR  IN+  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 5. januar 

2. nedelja po božiču 

Emalia (Milena), devica 

     800  †† Stanko in Marjan Jug 
   930   za zdravje in mir 
1800   za župljane in dobrotnike  
1030   Tremerje:   † Alojz Sajovic 

PONEDELJEK, 6. januar 
Gospodovo razglašenje 

   800    † Janez Pinter 
  930    ni namena 
1800   † Ludvik Kamplet 

TOREK, 7. januar 
Rajmund Penjafordski, duh. 

  800   za zdravje očeta 
1800  po namenu 

SREDA, 8. januar 
Severin Noriški, opat 

   800   ni namena 
1800  †† iz družine Pirtovšek  

ČETRTEK, 9. januar 
Hadrijan, opat 

    800   ni namena 
1800  v zahvalo za Božjo dobroto  

PETEK, 10. januar 
Gregor Niški, škof 

   800    †† Pelko in za duše v vicah 
1800  po namenu Dejana in Jožeta 

SOBOTA, 11. januar 
Pavlin Oglejski, škof 

  800    ni namena 
1800   † Franc Rožič 

NEDELJA, 12. januar 

Jezusov krst 

Tatjana, mučenka 

     800  †† Jože Belaj in starši 
   930   † Jože Pristovšek 
1800   za župljane in dobrotnike  
1030   Tremerje:   † Alojz Sajovic 

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


