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24. nedelja med letom 

 

Slomškova nedelja, 28. 9. 2014  

Letošnjo Slomškovo nedeljo obhajamo v znamenju 
15. obletnice Slomškove beatifikacije, ki je bila 19. 
septembra 1999, na betnavski poljani v Mariboru, 
ob 2. pastoralnem obisku takratnega, sedaj že 
svetega papeža Janeza Pavla II. To je bil zares 
milosten dogodek za naš narod, za našo domovino 
in še posebej za Cerkev na Slovenskem. »Hodite 
po stopinjah tega svojega svetniškega in 
velikodušnega rojaka, ki je hrepenel spoznati 
Božjo voljo in jo uresničevati za vsako ceno,« je 
bilo očetovsko vezilo papeža Janeza Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
vla II. duhovnikom, vernikom in vsem ljudem 
dobre volje, na pragu 3. tisočletja. 

Letos obhajamo tudi 160-letnico razglasitve verske resnice o Marijinem 
brezmadežnem spočetju (8. 12. 1854 v Rimu) in 100 letnico posvetitve 
bazilike Lurške Matere Božje v Brestanici. Ko se je Marija prikazala pastirici 
Bernardki v Lurdu, je na njeno vprašanje, kako ti je ime, odgovorila : 
»Brezmadežno spočetje sem« in tako sama potrdila versko resnico. Naši verni 
predniki so zato že pred 1oo leti zgradili veličastno baziliko v čast Lurški 
Materi božji. Zelo je primerno, da bomo letošnjo Slomškovo nedeljo obhajali v 
tem svetišču, ker je bil prav blaženi škof Slomšek tako globoko povezan s 
pripravo in razglasitvijo verske resnice o Marijinem brezmadežnem spočetju.  

Ob 15.00 bo molitvena ura in ob 16.00 slovesno somaševanje škofov in 

duhovnikov, ki ga bo vodil msgr. dr. Juliusz Janusz, apostolski nuncij. 

Odhod avtobusa iz stare avtobusne postaje bo ob 13.45. 

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. 

Slehernik – Četrta uprizoritev, ki jo pripravljajo 
mladi iz župnije Celje – Sv. Jožef, bo v petek, 19. 9. ob 
20. uri na Celjskem gradu.  
Lepo vabljeni.  

Stična mladih 2014 - »Blagor ubogim v duhu, kajti 
njihovo je nebeško kraljestvo.« Letošnji birmanci, 
srednješolci, študenti in vsi mladi, vabljeni 20. 9. v 
Stično na skupno praznovanje slovenskega dneva 
mladih! 

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

Odhod avtobusa je ob 6.45 s stare avtobusne postaje, cena 10 €. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 15. september 
Žalostna Mati Božja 

    800   †† Jelena in Stjepan Purič in sorodniki 
  1800   †† iz družine Krumpačnik 

TOREK, 16. september 
Kornelij in Ciprijan, muč. 

     800  †† Jelena in Stjepa Purič in sorodniki 
1800   † Ludvik Kamplet 

SREDA, 17. september 
Vtisnjenje ran sv. Frančišku 

   800   †† Jelena in Stjepan Purič in sorodniki 
1800   v dober namen 

ČETRTEK, 18. september 
Jožef Kupertinski, duh., red.  

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

PETEK, 19. september 
Frančišek iz Camporossa 

     800  †† Jelena in Stjepan Purič in sorodniki 
1800   za blagoslov in razumevanje v družini 

SOBOTA, 20. september 
Andrej Kim Tae-go, duh., m. 

   800    †† Jelena in Stjepan Purič in sorodniki 
1800  †† Urlika Žafran in Friderik Meznarič 

NEDELJA, 21. september 
25. nedelja med letom 

Matej, evangelist, apostol 

     800  †† iz družine Slamnik in Srebotnjak 
   930  †† Dolfi in Marija Bremec 
1800   †† Jelena in Stjepan Purič in sorodniki 
1030   Tremerje:  v zahvalo za romarje 
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