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22. nedelja med letom 

 

VEROUK - Novo veroučno leto bomo začeli v ponedeljek, 8. septembra. Vpis 
otrok, ki bodo letos začeli obiskovati veroučno šolo bo od ponedeljka 8. 
septembra. Če je bil otrok krščen v drugi župniji, prinesite s seboj družinsko 
knjižico ali krstni list otroka. 

VEROUK V ŠOLSKEM LETU 2014/15 

Raz. Urnik verouka Učbenik Cena 

1 torek ob 17
00

 - kat. Mojca V. PRAZNUJEMO IN SE VESELIMO 7,00 € 

2 ponedeljek ob 17
15

 - s. Mojca PRAZNUJEMO Z JEZUSOM - d. z. 8,00 € 

3 četrtek ob 16
30 

- br. Marjan
 

KRISTJANI PRAZNUJEMO SKUPAJ – d. z. 10,00 € 

4 torek ob 17
15 

 
- s. Mojca  

Pot v srečno življenje 
Pot v srečno življenje - d. zv. 

8,00 € 
4,00 € 

5 sreda ob 16
30

 
- br. Marjan 

Znamenja na poti k Bogu 
Znamenja na poti k Bogu- d.z. 

8,00 € 
4,00 € 

6 četrtek ob 13
30

                   
- br. Marjan 

Skupaj v novi svet 
Skupaj v novi svet – d. z. 

8,00 € 
4,00 € 

7 torek ob 13.30 
- s. Mojca 

Kdo je ta? 
Kdo je ta? - d. z. 

8,00 € 
4,00 € 

8 četrtek ob 14
30

 - br. Marjan Pridi, Sveti Duh 8,00 € 

9 četrtek ob 14
30

 - br. Marjan Pridi, Sveti Duh 8,00 € 

LITURGIČNI ZVEZEK: veroučenci potrebujejo tudi liturgični zvezek, cena je 3,5 €. 

Sveta maša pri kateri se bomo zahvalili za počitnice in prosili blagoslova za novo 
veroučno in šolsko leto, bo v nedeljo 7. septembra 2014. Otroci naj k tej sveti maši 
prinesejo šolske torbe, knjige in zvezke, da jih bomo blagoslovili!  

Stična mladih 2013 - »Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško 
kraljestvo.« Letošnji birmanci, srednješolci, študenti in vsi mladi vabljeni 20. 
septembra v Stično na skupno praznovanje slovenskega   dneva mladih! 

Oratorij 2014: NA TVOJO BESEDO -  Tudi letos smo počitnice v naši župniji 
zaključili z oratorijem. Radi bi se zahvalili: otrokom, ki so zadnje počitniške dni 
delili z nami, staršem za zaupanje in podporo, gospe Malči, ki je skrbno 
pripravljala odlična kosila, posameznikom za darove in vsem, ki ste naše delo 
podprli z molitvijo. Za nami so izredno lepi dnevi – dnevi, ki jih je dal Gospod. 
(animatorji) 

V septembru bo več različnih romanj: poleg Petrovč in Brestanice bomo imeli v 
soboto 13. 9. skupno romanje dekanije Celje k bl. A. M. Slomšku na Ponikvo. 
Vabimo vse generacije: družine, mlade, starejše. To bo lepa priložnost, da ob 
začetku šolskega in veroučnega leta prosimo božjega varstva in pomoči v 
napredovanju znanja, vere in kreposti. Na Ponikvo gremo lahko z avtomobili, z 
vlakom, peš ali s kolesi. Zbiranje na Slomu pred 800  - 8 30; ogled kratkega filma o 
Slomšku, ogled hiše … Nato peš hoja med molitvijo rožnega venca do cerkve na 
Ponikvi. Ogled cerkve,  priprava na mašo, ki bo ob 1100. Po maši malica iz 
nahrbtnika, možno bo dobiti kave, čaja … Sklep romanja približno ob 1230.  

Prvi petek in sobota v mesecu - V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v 
mesecu. V četrtek vabljeni k maši in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17h), v 
petek k spovedi, češčenju Jezusovega Srca in adoraciji po večerni maši.  

Čiščenje župnijske cerkve in župnijskih prostorov - Bog povrni vsem, ki ste 
v avgustu čistili in krasili naše cerkve. V mesecu septembru župnijsko cerkev 
čistijo Breg, Maistrova ulica, Lisce in Polule.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 31. avgust 

22. nedelja med letom 

Nikodem, Jezusov učenec 

     800  † Ivan Pirnat 
   930  v zahvalo 
1800   za župljane in dobrotnike  
1030   Tremerje:  †† iz družine Brečko 

PONEDELJEK, 1. september 
Egidij (Tilen), opat 

   800  ni namena 
1800   † Stanislav Šekoranja (8. dan) 

TOREK, 2. september 
Marjeta, devica, muč. 

     800  †† sorodniki 
1800   † Terezija Krajnc (obl.) 

SREDA, 3. september 
Gregor Veliki, papež, c. uč. 

   800   ni namena  
1800   † Jože Krompačnik 

ČETRTEK, 4. september 
Rozalija, devica, spokornica  

   800   ni namena 
1800   † Anica Stopinšek (obl.) 

PETEK, 5. september 
Mati Terezija, redovna ustan. 

- prvi petek 

     800  †† starši in Franc Pušnik  
                ter starši Gračnar in sorodniki 
1800   † Jožef Bezgovšek (8. dan) 

SOBOTA, 6. september 
Zaharija, prerok – prva sobota 

   800    ni namena 
1800  Mariji v zahvalo in priprošnjo 

NEDELJA, 7. september 

23. n. med letom, Angelska 

Marko Križevčan, mučenec 

     800  †† Vincenc in Ana Novak,  
                Ana, Ivan in Milan Ploj 
   930  †† Anton Oprešnik in brat Gusti 
1800   za župljane in dobrotnike  
1030   Tremerje:  †† mama Marta in iz družina  
                                    Potočnik, Vrečar in Strnad 

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


