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23. nedelja med letom 

 

SREČANJE ŽPS bo v ponedeljek, 8. septembra ob 18.45. Vsi člani, lepo vabljeni. 

Škofijski molitveni dan za duhovne poklice - Škofijski molitveni dnevi za 
nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih v soboto, 13. 
septembra 2014  v baziliki Matere Božje Petrovčah: 

- Ob 9. uri bo molitvena ura za duhovne poklice, med katero bo poseben 
program za ministrante.  

- Ob 10. uri sveta maša. Med sv. mašo bo bogoslovec 5. letnika, Gregor 
Majcen iz župnije Nova Cerkev, sprejet med pripravnike za diakonat. 
Somaševanje duhovnikov bo vodil škof dr. Stanislav Lipovšek. 

Dekanijsko romanje na Ponikvo bo prav tako v soboto 13. septembra. 
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 Slomškovo rojstno hišo ob 8. – 
8.30; ogled kratkega filma os Slomšku, ogled hiše; možnost čaja ali kavice. Nato 
peš hoja med molitvijo rožnega venca mimo cerkve sv. Ožbalta do cerkve na 
Ponikvi. Ogled cerkve,  priprava na mašo, ki bo ob 11. uri. Po maši malica iz 
nahrbtnika, možno bo dobiti kave, čaja ali  kozarec vina. Sklep romanja 
približno ob 12.30 

Tisti, ki bomo poromali s kolesi, se zberemo ob 7.45 na stari avtobusni postaji. 

Celjsko zaobljubljeno romanje v Petrovče - Že stoletja mesto Celje na 
nedeljo po prazniku Marijinega imena roma v baziliko Matere Božje v 
Petrovče. Tako se bomo tudi danes, 14. septembra ob 15. uri zbrali v 
Petrovčah, da skupaj prosimo za božjo pomoč in varstvo v našem življenju. 
Tisti ki bomo poromali peš, se zberemo pred cerkvijo ob 13.30. 

Stična mladih 2014 - »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! 

Več informacij najdete na strani http://www.sticna.net/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Dragi romarji, vaš obisk in skupna sv. maša še vedno odmeva v nas vseh. 
Gospodu hvala, da nas je zbral, in vsem vam, da ste se odzvali. Kakor se Kristus 
daje v razlomljenem kruhu pri sv. maši in ostaja med nami, tako naj bi ostajali 
tudi mi povezani med seboj, potem ko se po srečanju  razidemo. Da bi lahko 
ostajali med seboj bolj živo povezani v duhu vstalega Gospoda, nam je po 
Jezusovem nasvetu dana najbolj učinkovita pomoč: molitev zase, drug za 
drugega, za naše družine, za potrebe Cerkve ter vseh ljudi. Tej molitvi 
ostajamo zveste me in k tej molitvi vabimo tudi vas še naprej.  
Prisrčen pozdrav in vse dobro, obilo blagoslova, s. Ivana in vse sestre         

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 8. september 
Marijino rojstvo 

   800  † Marjan Jazbec 
  800  za duše v vicah in za uspešno opravljene izpite 

1800   †† Jelena in Stjepan Purič in sorodniki 

TOREK, 9. september 
Peter Klaver, misijonar 

     800  †† Jelena in Stjepa Purič in sorodniki 
1800   po namenu 

SREDA, 10. september 
Nikolaj Toletinski, spokornik 

   800   †† Jelena in Stjepan Purič in sorodniki 
1800   † France Jarc 

ČETRTEK, 11. september 
Prot in Hijacint, mučenca  

   800   †† Marko (obl.) in Anton Bu 
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 12. september 
Marijino ime 

     800  †† Jelena in Stjepan Purič in sorodniki 
1800   †† Franc in Karolina Zagajšek,  
                starši Zagajšek in Baloh 

SOBOTA, 13. september 
Janez Zlatousti, škof, c. uč. 

   800    †† starše, brata in sestre Bedernjak 
1800  †† Fanika in Franc Golec 

NEDELJA, 14. september 

24. nedelja med letom 

Povišanje sv. Križa 

     800  † Ivan Pirnat 
   930  †† Jože Lončar (obl.), Katarina (obl.)  
                in Lenart Šuligoj 
1800   †† Alojz Zakelšek (obl.) 
1030   Tremerje:  †† Zalika Zupanc,  
                                    Ignac in Rozalija Anderluh 

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


