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Sv. Cecilija: V soboto, 22. novembra je god sv. Cecilije, zavetnice naše cerkve in 
župnije pa tudi cerkvene glasbe. Zunanjo slovesnost praznika naše župnijske 
zavetnice bomo obhajali v nedeljo, 23. novembra. Sveti maši ob 8.  in 9.30 bo 
daroval br. Marko Senica. 
V Tremerjah to nedeljo ne bo svete maše.  
Ker bo po mašah preprost agape, se priporočamo za kruh in pecivo. 

Teden zaporov:  Upanje v izgradnji (gl. 1 Tes 5,11) je naslov letošnjega 
tedna zaporov, ko se bomo od 16. do 22. novembra v molitvi spomnili vseh, 
ki se jih beseda zapor kakorkoli dotika: zaporniki, žrtve kaznivih dejanj, 
delavci v zaporu, prostovoljci in družine zaprtih oseb. Božja beseda, iz katere 
je vzet naslov za letošnji teden, nas spodbuja, da delujemo na gradbišču 
upanja, da gradimo in ne rušimo upanje drug ob drugem. Naj nas letošnji teden 
med seboj poveže v molitvi za vse brate in sestre, ki v sebi doživljajo zapor, 
izgubo upanja in težo življenja v različnem obsegu. 

Teden Karitas: “V družini sem doma” - Slovenska karitas v Tednu Karitas 
prireja 24. dobrodelni koncert KLIC DOBROTE, ki bo v sredo, 26. novembra 
2014 ob 20.00 v dvorani Golovec v Celju. Koncert bodo prenašali  TV Slovenija, 
Radio Slovenija I. program in Radio Ognjišče. Prireditev v dvorano vsako leto 
privabi številne obiskovalce, ki pomagajo Karitas zbrati nujno potrebna 
sredstva za lajšanje stisk najrevnejših družin po vsej Sloveniji. Številni 
nastopajoči glasbeniki, pevci, zbori, plesalci in drugi umetniki bodo tudi letos s 
svojim nastopom nagovorili slovensko javnost. Trkali bodo na dobroto src in 
pozivali k pomoči družinam v stiski. 
V času koncerta se lahko gledalci ob neposrednem televizijskem in radijskem 
prenosu s telefonskim darovanjem sredstev aktivno vključijo v akcijo. V letu 
2013 se je v času koncerta za družine v stiski zbralo 154.000 €. Z zbranimi 
sredstvi na koncertu in v spremljajočih akcijah Klica dobrote materialno 
pomoč vsako leto prejme  več kot 22.000 družin po vsej Sloveniji. 
Vstopnice so na voljo na škofijskih Karitas in v Celju v knjigarni Celjske 
Mohorjeve družbe ter na blagajni bazena Golovec. Lahko jih naročite tudi na 
telefonski številki: 01/300 59 60.  

Hrana za Karitas: Od zahvalne nedelje zbiramo hrano in druge gospodinjske 

potrebščine (moka, olje, sladkor, testenine, riž, pralni prašek …), ki jih bomo oddali 

na dekanijsko Karitas za potrebe najbolj ubogih. Darove lahko pustite pod oltarjem 

ali pred župnijsko pisarno. Bog povrni! 

Vabilo: V naši župniji že več kot 12 let deluje Društvo odraslih katoliških 
skavtinj in skavtov.  Razen rednih skavtskih dejavnosti se skavti že  več kot 
deset let družijo z uporabniki  Centra za varstvo in delo Golovec in v ta namen 
izvajajo projekt  »Pomoč osebam s dodatnimi potrebami in njihovo 
vključevanje v programe društva«, ki ga sofinancira tudi MO Celje. V 
ponedeljek, 17. 11. 2014 ob 17.30 bodo v Osrednji knjižnici Celje predstavili 
širši javnosti, kako to sodelovanje poteka v praksi. Lepo vabimo, da se 
udeležite te predstavitve. 

Solidarnostna nabirka: Današnja nabirka je za potrebe škofije in jo toplo 
priporočamo. 
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Marjeta Škotska, kraljica 

     800  †† Marija in Alojz Feguš  
                ter Marija in Anton Golobič 
   930  † Ludvik Kamplet (obl.) 
1800   za rajne  
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 17. november 
Elizabeta Ogrska, red. 

   800   † Marija Pristovšek 
1800   za Božji blagoslov na novi poti 

TOREK, 18. november 
Posvet. bazilik sv. Petra in Pavla 

     800  † Jože Marodi in v dober namen 
1800   †† Ivica in Ivan Lah 

SREDA, 19. november 
Matilda, redovnica 

   800   †† starši Škorjanc, Guzej in sorodniki 
1800   † Jožef Recko 

ČETRTEK, 20. november 
Edmund, kralj  

   800   za rajne 
1800   † Cecilija Fajs 

PETEK, 21. november 
Darovanje Device Marije 

     800  † Franci Druks 
1800   za blagoslov v novem stanovanju 

SOBOTA, 22. november 
Cecilija, devica, muč. 

   800    †† starši Povalej 
1800  † Cecilija Zakošek 

NEDELJA, 23. november 
KRISTUS KRALJ 

VESOLJSTVA 
Klemen I., papež., muč. 

     800  †† starši Ribič – Hriberšek, sestra Ivana, 
                Franc Janežič in Sarica 
   930  †† iz družine Jazbec in Pustinek 
1800   † Janko Babič 

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


