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Misijon v celjski dekaniji  

Za veliko noč smo napovedali misijon v vseh župnijah celjske dekanije pod geslom: 
Po poti Resnice do človeka. Ob blagoslovu velikonočnih jedil smo vam izročili 
zloženko in vas želeli seznaniti z načrtovanim misijonom v postnem času 
prihodnjega leta,  od petka 6. marca do nedelje 15. marca leta 2015.  
Petdeset dni po Jezusovem vstajenju, na Binkošti,  so apostoli prejeli obljubljeno 
pomoč Svetega Duha. Navdihoval jih je, da so Jezusov evangelij približali ljudem v 
njihovem jeziku,  poslušalcem pa je dal, da so jih slišali, razumeli in sprejeli kot 
besede življenja. 
Danes, na Binkošti, slovesno razglašamo misijon. Pomembno mesto v pripravi in 
samem dogajanju misijona dajemo molitvi, saj se zavedamo se, da Bog odpira srca 
za oznanilo vere in daje moč za življenje po veri. Prosimo, da bi Sveti Duh 
navdihoval misijonarje za pravo oznanilo in da bi pripravljal naša srca za 
razumevanje in sprejemanje božje besede, da bi jo lahko uresničevali. Za uspeh 
misijona smo sestavili kratko molitev,  ki jo bomo molili po sveti maši v vseh 
župnijah naše dekanije. Vabimo vas, da se molitvi pridružite tudi v družinah in 
osebno. Tako bomo ustvarjali občestvo in se pripravljali na čas milosti, ki nam ga 
namenja Gospod v času misijona.  
V naši župniji bosta misijonarja br. Marko Senica in br. Jurij Štravs. 

Taizéjska molitev - Vsi mladi vabljeni na taizéjsko molitev ob koncu šolskega leta, 
ki bo v petek, 13. junija ob 20.15 v stolnici sv. Danijela. 

20 letnica stega Celje 1 – Naši skavti, Knežji steg Celje 1, 
letos praznuje 20 letnico. Zunanja slovesnost praznovanja 
bo v soboto, 14. junija na Bregu s pričetkom ob 13.30. Lepo 
vabijo vse nekdanje skavte. 
Ob prazniku skavtom iskreno čestitamo in se zahvaljujemo, za 

vse kar ste dobrega in lepega naredili za naš kraj in župnijo. 

Srečanje starejših, bolnih, invalidnih župljanov: Srečanje vseh, ki se zaradi 
starosti ali zdravstvenih težav ne zmorejo več redno obiskovati bogoslužja, bo 
letos v nedeljo, 15. junija pri sveti maši ob 9.30. Po maši bo prijateljsko srečanje.  

Zlata maša br. Rafaela bo v nedeljo, 22. junija ob 9.30. Hkrati bomo obhajali tudi 
župnijski dan, zato bo po maši skupno praznovanje in pogostitev za vse. 
Priporočamo se za kruh in pecivo. 

ORATORIJ 2014 - Na Tvojo besedo  - Še malo pa bodo tu počitnice. Upamo, da si 
v svoje počitniške aktivnosti vključil tudi oratorij, ki bo potekal v naši župniji od 
25. do 30. avgusta.  Vsak dan bomo dvignili zastavo, prepevali himno, prisluhnili 
dramski zgodbi o apostolu Petru, spoznavali, kaj pomeni biti apostol in hoditi za 
Jezusom, ustvarjali v delavnicah, se igrali in še marsikaj. Seveda pa bomo šli tudi 
na izlet in v soboto skupaj starši imeli oratorij za male in velike.  Več informacij in 
prijavnico za oratorij lahko dobiš na spletni strani www.cecilija.net – rubrika 
oratorij, na telefonski številki: 031/661 075 (Majda) ali 031/527 183 (Ana) ali ob 
posebnem nabiralniku pod korom v župnijski cerkvi, kamor lahko oddaš tudi že 
izpolnjeno prijavnico. Animatorji se že veselimo, kaj pa ti? 

Pomoč poplavljencem v BiH - Veroučenci ste povabljeni, da darujete šolske 
potrebščine (zvezke, svinčnike, barvic …) za sovrstnike v BiH. Potrebščine bomo 
peljali v Odžak, kjer delujejo sestre Frančiškanke Marijine misijonarke in jih bodo 
razdelile med šolarje. Prav tako bomo sestram posredovali denarna sredstva, ki jih 
boste v ta namen darovali v župnijski pisarni ali v nabiralnik »Za poplave – BiH«.  

V nabirki za prizadetim v BiH ter v Srbiji 25. maja smo zbrali 700 €. Bog povrni! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 8. junij 

BINKOŠTI 

Medard, škof 

     800  † Štefanija Vaupotič (30. dan) 
   930  †† iz družine Sinkovič 
1800   † Marija Pristovšek 
1030   Tremerje: †† iz družine Sevšek 

PONEDELJEK, 9. junij 
Marija, Mati Cerkve 

   800  v čast Materi Božji po namenu 
1800   † Franc Žikovšek (obl.) 

TOREK, 10. junij 
Edvard 

     800  † Zofka Čakš 
1800   po namenu 

SREDA, 11. junij 
Barnaba, apostol 

   800    † Ivan Pirnat 
1800   po namenu 

ČETRTEK, 12. junij 
Adelajda, devica, mučenka 

   800    po namenu 
1800   † Toni Slamnik 

PETEK, 13. junij 
Anton Padovanski, red., c. uč. 

   800    †† starši in Janko Babič 
1800   † Zofka Čakš 

SOBOTA, 14. junij 
Valerij in Rufin, muč. 

   800    †† Anton in Marko But 
1800   za blagoslov v zakonu 

NEDELJA, 15. junij 

Nedelja Sv. Trojice 

Vid, mučenec 

     800  † Anton Podrgajs 
   930  †† Sonja Kovač in Maja Jovan 
1800   † Mihaela Zalokar 
1030   Tremerje: †† iz družine Dušak in Gracar 

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