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KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA 

 

Sv. Cecilija - Obhajamo zunanjo slovesnost župnijske zavetnice sv. Cecilije. Sveti 
maši ob 8.  in 9.30 bo (je) daroval br. Marko Senica. 

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. Številni nastopajoči bodo tudi letos trkali na 
dobroto src in pozivali k pomoči družinam v stiski. 
Nabirka prihodnje nedelje je namenjena za potrebe škofijske in župnijske 
Karitas in jo toplo priporočamo. 

Srečanje za starše letošnjih prvoobhajancev bo v ponedeljek, 24. novembra ob 
19. uri v veroučnih prostorih. Lepo vabljeni! 

Obletnica posvetitve celjske stolnice sv. Danijela – Celjska stolnica, mati in 
glava vseh cerkva v Škofiji Celje, praznuje svojo obletnico posvetitve 26. 
novembra, ki je tudi rojstni dan bl. škofa Slomška. Ta praznik bomo s slovesno 
sveto mašo obeležili na predvečer, v torek, 25. novembra 2014, ob 18h, ki jo bo v 
celjski stolnici daroval škof Stanislav Lipovšek. Lepo vabljeni. 

Adventni čas, 1. adventna nedelja - S 1. adventno nedeljo bomo vstopili v novo 
cerkveno leto. Pri vseh mašah bomo blagoslovili vaše adventne vence. Starši, ne 
prikrajšajte svojih otrok za čudovito izkušnjo skupne večerne družinske molitve 
ob adventnem vencu! Ob postopnem prižiganju svečk bo rasla tudi vaša molitev. 
Spodbudite svoje otroke, naj sami pripravijo molitev, vi pa jim pri tem pomagajte. 
To bo lepa popotnica, ki jo boste dali svojim otrokom za življenje. 

Skavti bodo tudi letos delali adventne venčke. Lahko jih boste kupili naslednjo 
nedeljo pri vsaki sveti maši. 

Marija romarica - Vsi poznamo božično pesem "Poslušajte vsi ljudje, sveti Jožef v 
mesto gre. Sveti Jožef in Marija gresta v mesto Betlehem. Ko pa v mesto prideta 
prenočišča iščeta..." Tudi v letošnjem adventu bo Sveta družina trkala na vrata 
naših domov in iskala topel dom. Družine in posamezniki, ki bi jo lahko prenočili 
in ob njej molili, ste vabljeni, da se vpišete v pripravljen seznam adventnih dni pri 
vhodu v cerkev oz. zimsko kapelo. Ob Mariji oblikujete družinsko molitev h kateri 
lahko povabite sorodnike, sosede, prijatelje. Naj Odrešenik in njegova Mati najdejo 
pri nas odprto srce in dlan. Tudi družinska molitev nas bo uglasila na doživeto 
praznovanje Božiča.  

MIKLAVŽEVANJE -Tudi letos bo naše pridne otroke 

obiskal sv. Miklavž. Miklavževanje bo v petek, 5. 

decembra ob 17. uri v cerkvi na Miklavškem hribu. 

Vesel bo vsakega vašega daru, prispevke lahko oddate 

v nabiralnik pod korom. 

Namenitev dohodnine – Župnijska karitas vas vljudno prosi, da namesto v 
državni proračun 0.5% dohodnine, ki jo od vas v vsakem primeru vzame država, 
namenite ŽK sv. Cecilije.  
Vaša odločitev za vas ne predstavlja nobenih dodatnih finančnih oziroma davčnih 
obremenitev. 
ŽK sv. Cecilije bo zbrana sredstva namenila za pomoč ljudem v stiski. 
V ta namen je na mizici na tisk na razpolago obrazec, ki ga izpolnjenega vrnete 
Zinki Jazbec, Ani Strnad ali br. Marjanu. 
Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vašo pomoč. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 (obl.) 

PONEDELJEK, 24. november 
Andrej Dung-Lac, muč. 

   800   za rajne 
1800   †† Janez Podpečan in sorodniki 

TOREK, 25. november 
Katarina Aleksandrijska, m. 

     800  † Marija Pristovšek 
1800   † Katja Kozovinc (30. dan) 

SREDA, 26. november 
Obl. posvetitve Ce stolnice 

   800   †† starši Smolej in sorodniki 
1800   † Franci Druks 

ČETRTEK, 27. november 
Modest in Virgil, škofa  

   800   † Marija Pristovšek 
1800   † Feodor Uranič 

PETEK, 28. november 
Katarina Laboure, red. 

     800  †† Kamšak, Jamnišek in Ocvirk 
1800   za pozabljene duše v vicah 

SOBOTA, 29. november 
Filomen, mučenec 

   800    † Ožbalt Zatler (obl.) 
1800  †† Alojza (sin in oče), Marija in rodbina 

NEDELJA, 30. november 
1. adventna nedelja, 

Nedelja Karitas 
Andrej, apostol 

     800  † Ivan Pirnat 
   930  † Rozalija Hajnšek (obl.) 
1800   za rajne 
1030   Tremerje: †† Lončar, Zalokar in Marušič 

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


