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OOZZNNAANNIILLAA 

http://www.cecilija.net/ 

6. april 2014 – 13 – 

5. postna, tiha nedelja 

 

Župnijski križev pot bo danes, 6. aprila,  ob 15. uri. Lepo vabljeni! 

Srečanje za starše veroučencev 7. in 8. razreda  bo v torek, 8. aprila ob 19. uri.  
Starši, lepo vabljeni! 

Križev pot mladih celjske dekanije bo v petek, 11. aprila ob 20.30. Križev pot se 
bo začel pri cerkvi sv. Cecilije, zakjučil pa na Miklavškem hribu, kjer bo v cerkvi 
tudi priložnost za sveto spoved. Mladi, lepo vabljeni! 

Oratorijsko popoldne - križev pot in izdelava butaric  - Vse otroke  vabimo na 
oratorijsko popoldne, ki bo v soboto, 12. 4. 2014. Srečanje bo namenjeno izdelavi 
butaric za blagoslov na cvetno nedeljo in s tem tudi pripravi na bližnji praznik - na 
Veliko noč. Srečanje  se bo začelo ob 15. uri s križevim potom nadaljevalo z 
izdelovanjem butaric ter se končalo do 18. ure. Otroci naj  nekaj zelenja, okraskov 
in vrvice za  butarice prinesejo s seboj. Starši, pridružite se otrokom pri izdelavi 
butaric. 

CVETNA NEDELJA, 13. april 

Pri vhodu v Jeruzalem Jezus sede na osliča. Pokazati hoče, da 
prinaša mir. Konj pa bi predstavljal bojno jezdno žival. Drugi 
prijatelji so že v mestu. Pridejo mu  naproti. Množica je 
vedno večja. To je praznik! Pozdravljajo ga navdušeni klici: 
»Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Naj živi, ki 
prihaja od Davida!« Mnogi mislijo, da je Jezus novi David, 
kralj, ki bo pregnal Rimljane in obnovil izraelsko svobodo.  

- Pri mašah ob 8.00 in 9.30 bo procesija Jezusovega 
slovesnega vhoda v Jeruzalem, zato se zberemo pred 
kapelo na starem parkirnem prostoru. S seboj prinesite 
butare, oljke ali drugo zelenje.  

Oljčne vejice - S svojim darom za oljčne vejice podpirate 
gradnjo Don Boskovega Centra v Celju oz. pomagate poravnavati dolgove, ki 
so z njo nastali. V imenu salezijancev: Bog povrni! 



 

 

Radijski misijon na Radiu Ognjišče 2014 - Na Radiu Ognjišče bo od nedelje, 6. 
do sobote, 12. aprila 2014, potekal deveti radijski misijon pod naslovom »Ostati v 
Kristusu«, ki ga bodo vodili jezuit pater Marko Ivan Rupnik.  Vsak dan bo imel 
misijonska govora ob 11. in ob 17. uri. V petek, 11. aprila bo spovedni dan. Pri nas 
bo priložnost za spoved bo od 7. do 19. ure. 

Poročne jubileje – 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 … – letnice poroke 
bomo v naši župniji obhajali 12. maja, pri maši ob 9.30.  
Vse jubilante, ki letos praznujete eno od omenjenih obletnic, lepo vabimo k naši 
skupni slovesnosti. Prosimo vas, da se prijavite v župnijski pisarni. 

Romanje za mlade z brati kapucini v Assisi bo od 21. 
do 27. julija 2014. Cena romanja je 125 €. 
Več si lahko preberete na prijavnici ali na 
http://www.kapucini.si/romanje-v-assisi-za-mlade-2014 

IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 6. april 

5. postna, tiha nedelja 

Irenej, škof, muč. 

     800  † Ivanka Marinko (obl.) 
   930   po namenu 
1800   po namenu 
1030   Tremerje: † Danica Draksler (obl.) 

PONEDELJEK, 7. mapril 

Janez Krstnik de la Sale 

   800    †† starši Vodopivec in Janko Babič 
1800   † Marjeta Pukl (30. dan) 

TOREK, 8. april 
Maksim in Timotej, muč. 

     800  †† sestre, bratje in sorodniki Tuhter 
1800   †† Vili Reblov in starši 

SREDA, 9. april 
Maksimilijan Aleksandrijski, š. 

   800    † Marija Pristovšek 
1800   †† iz družine Hajnšek in Štuler 

ČETRTEK, 10. april 
Domen, škof, muč. 

    800  † Ivan Vampelj (obl.) 
1800  † Ivan Vodeb 

PETEK, 11. april 
+ Stanislav, škof, muč. 

   800    za vse povojne poboje 
1800 † Jožef Vrečar 

SOBOTA, 12. april 
Zenon Veronski, škof 

  800    na čast Sv. Duhu in Božje varstvo 
1800   na čast Lurški MB in za uslišane prošnje  

NEDELJA, 13. april 

6. postna, cvetna nedelja 

Martin I., papež, muč. 

     800  †† starši, Štefanija, Anton in Tonči Založnik  
   930  †† Stane Mori, Blaž in Amalija Čater 
1800   † Jože Pristovšek 
1030   Tremerje: †† Veronika in Alojz Sajovic 

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


