
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

OOZZNNAANNIILLAA 

http://www.cecilija.net/ 

5. julij 2015 – 27 – 
14. nedelja med letom, Ciril in Metod 

 

 

Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir dá svoje življenje za ovce.  Najemnik, ki ni pastir in 
ovce niso njegove, ko vidi, da volk prihaja, ovce popusti ter zbeži in volk jih pograbi 
in razkropi.  Najemnik zbeži, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri 
pastir in svoje poznam in moje poznajo mene,  kakor mene pozna Oče in jaz poznam 
Očeta; in za ovce dam svoje življenje.  Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva; tudi 
tiste moram pripeljati: in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. 

Janezov evangelij 10,11-16 

Ciril in Metod, 5. julij 
Ciril in Metod sta bila misijonarja grškega rodu, ki sta pri 
oznanjevanju in širjenju krščanske vere uporabljala glagolico. 
Ciril se je rodil okrog l. 826 ali 827, Metod pa okrog l. 812 ali 
815 v Solunu. Pri krstu so ju poimenovali Konstantin in Mihael, 
vendar sta ob vstopu v samostan imeni spremenila. Najprej sta 
delovala kot knjižničar in učitelj filozofije. Mladost sta preživela 
v okolici Soluna, cesar pa ju je okrog l. 860 poslal misijonarit na 
polotok Krim.  
Moravski knez Rastislav ju je okrog l. 860 povabil med slovanske narode, kjer sta 
delovala na tedanjem velikomoravskem ozemlju, ki je zajemalo današnjo vzhodno 
Slovenijo, vzhodno Hrvaško, Madžarsko, Češko, Slovaško, južno Poljsko, 
jugovzhodno Nemčijo in zahodno Ukrajino ter širila krščansko oznanilo v 
slovanskem jeziku. Po treh letih na Moravskem sta odšla v Panonijo in od tam 
preko Benetk v Rim. Pri papežu Hadrijanu II. (867–872) sta dobila dovoljenje za 
opravljanje bogoslužja v slovanskem jeziku. 
Ciril je v Rimu zbolel in umrl, papež Hadrijan II. pa je Metoda poslal h knezu Koclju 
v Panonijo. Na tem ozemlju je prišel v spor z nemškimi duhovniki in bil obtožen 
krivoverstva. Po izpustitvi mu je papež Janez VIII. (872–882) ponovno dovolil 
uporabo slovanskega jezika za bogoslužno rabo. 
Njun godovni dan v Katoliški Cerkvi obhajamo 5. julija, v neslovanskih deželah pa 
14. februarja. Pravoslavna Cerkev njun god obhaja 11. maja, 24. maja pa godujeta 
po julijanskem koledarju. Božji služabnik papež Janez Pavel II. (1978–2005) ju je 
leta 1980 imenoval za sozavetnika Evrope. V ljubljanski nadškofiji sta glavna 
zavetnika, v mariborski nadškofiji pa druga zavetnika nadškofije. V murskosoboški 
škofij je sv. Metod glavni zavetnik škofije, njun god pa v Cerkvi na Slovenskem 
obhajamo kot slovesni praznik. 

Nedelja Slovencev po svetu 2015, 5. julij 
"Kdor pozna slovensko politično emigracijo, lahko ve, da v vseh petinštiridesetih letih 
ni bilo med njimi ne članka ne knjige ne govora o maščevanju za pretekle zločine in 
krivice. Slovenci v zdomstvu niso nikdar gojili sovraštva, ker so se mu kot kristjani 
zavestno odpovedali. Že na Vetrinjskem polju je množica molila za duše pomorjenih 
in mučenih svojcev, a tudi za njihove krvnike, da bi dobili milost kesanja in 
spreobrnjenja. Niti en glas se ni dvignil iz množice, da bi klical po maščevanju. Tega 
so se nekdanji begunci in njih potomci držali skozi ves čas zdomstva, do današnjih 
dni. Zahtevali pa so vedno in povsod, da se popravijo krivice, da prenehajo klevete, da 
zavladata v slovenskem svetu resnica in pravica, ki sta pogoj miru."                                                                              
dr. Marko Kremžar                 
Letošnje leto mineva v znamenju okrogle obletnice konca vojne in začetka 
totalitarnega nasilja, zaradi katerega so se morali premnogi naši rojaki umakniti iz 
domovine, ki so jo tako ljubili. Zato je prav, da se jih spomnimo z vso pozornostjo. 

Nova maša br. Mitje Marije Ponikvarja bo v nedeljo, 12. julija ob 10. uri v 
Cerknici. Odhod avtobusa ob 7.30 iz stare avtobusne postaje. Lepo vabljeni! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 5. julij 
14. nedelja med letom 

Ciril in Metod, slovanska 
apostola, sozavetnika Evrope 

     800  † Jože Gračner 
   930  v zahvalo za 50 let zakona 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Trem.: † Jože Bezgovšek in †† Hriberšek 

PONEDELJEK, 6. julij 
Marija Goretti, devica, muč. 

     800  za ozdravljenje in družinsko deblo 
1800   †† Fanika in Franc Golec  

TOREK, 7. julij 
Vilibald, škof 

     800  † Janko Štrukelj 
1800   †† Ana in Polde Lipovšek  

SREDA, 8. julij 
Kilijan, škof 

     800  ni namena 
1800   † Marija Pungartnik 

ČETRTEK, 9. julij 
Veronika Giulliani, mistkinja 

     800  ni namena 
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 10. julij 
Amalija, redovnica 

     800  † Janko Štrukelj 
1800   † Amalija Žveplan 

SOBOTA, 11. julij 
Benedikt, opat, zavet. Evrope 

     800  † Ivana Kastelic 
1800   ††  Marija Cokan (obl.) in sorodniki 

NEDELJA, 12. julij 

15. nedelja med letom 

Mohor, škof in 
Fortunat, diakon, mučenca 

     800  ††  Marija in Zvone Mlakar 
   930  †† starši Anton in Štefanija Založnik, 
                 Tonči in Štefanija Vaupotič 
1800   po namenu 
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

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


