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Petrova izpoved 

In Jezus je s svojimi učenci šel v vasi Cezareje 
Filipove. Po poti je svoje učence spraševal: »Kaj 
pravijo ljudje, kdo sem jaz?«  In odgovorili so mu: 
»Janez Krstnik, drugi pravijo: Elija, zopet drugi: kdo 
izmed prerokov.«  Nato jih je vprašal: »Kaj pa vi 
pravite, kdo sem?« Spregovoril je Simon Peter in mu 
rekel: »Ti si Kristus.«  Tedaj jim je ostro naročil, naj 
o njem z nikomer ne govoré.  

In začel jih je učiti, da mora Sin človekov veliko trpeti, biti zavržen od starešin, 
velikih duhovnikov in pismoukov, biti umorjen in po treh dneh vstati,  in o teh 
stvareh je očitno govoril.  Tedaj ga je Peter vzel v stran in mu začel braniti. On se 
je pa obrnil, pogledal po učencih in Petra posvaril: »Pojdi od mene, satan, ker ne 
misliš na to, kar je božje, ampak kar je človeško.« 

In poklical je množico in svoje učence ter jim rekel: »Če hoče kdo iti za menoj, naj 
se sam sebi odpove in vzame svoj križ ter hodi za menoj.  Zakaj kdor hoče svoje 
življenje rešiti, ga bo izgubil; kdor pa svoje življenje izgubi zaradi mene in 
evangelija, ga bo rešil. 

Markov evangelij 8,27-35 

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, 13. 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 2015: srednješolci, študenti in vsi mladi vabljeni 19. 
septembra v Stično na skupno praznovanje slovenskega   dneva mladih! 
Odhod avtobusa je ob 6.45 s stare avtobusne postaje, cena 10 €. 

Sveta maša v Tremerjah – Da bomo bratje lažje pokrivali maše v domači 
župniji in hkrati lahko šli na pomoč drugam, bo sveta maša v Tremerjah od 
prihodnje nedelje, 20. septembra ob 11. uri. 

50 let krajevne skupnosti 

Naslednji teden bo zaznamovan s praznovanjem 50. obletnice ustanovitve 
Krajevne skupnosti Pod gradom. Ves teden bodo v Domu krajanov (pri Stegu) 
potekale prireditve.  

Še posebej vabimo, da se udeležite predstavitve naše župnije, ki bo v 
ponedeljek, 14. septembra 2015, med 17. in 20. uro.  

Starejši krajani in krajanke pa ste povabljeni na že tradicionalno Srečanje 
starejših krajanov, ki bo v petek, 18. septembra ob 16.uri. Vse, ki ste dopolnili 
75 let in več Krajevna skupnost prisrčno vabi, da se srečanja udeležite. Svojo 
udeležbo potrdite na mobilni telefon 051 663 979 do torka (15.09.2015).    

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 13. september 

24. nedelja med letom  

Janez Zlatousti, škof, c. uč. 

     800  † Rafael Trobiš 
   930  ††  starši Zagajšek, Baloh in Vrečar 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje: † mama Marta in †† iz družine  
                               Potočnik, Vrečar in Strnad 

PONEDELJEK, 14. september 
Povišanje sv. Križa 

     800  † Jožko Logondar 
1800   po namenu 

TOREK, 15. september 
Žalostna Mati božja 

     800  † Filip Belnik 
1800   † Zofija Roškar (30. dan) 

SREDA, 16. september 
Kornelij in Ciprijan, muč. 

     800  †† Janko Babič in starši 
1800   † Ivana Kastelic 

ČETRTEK, 17. september 
Vtisnjenje ran sv. Frančišku 

     800  za čast Jezusovemu srcu 
1800   † Josipina Tratnik, 30. dan 

PETEK, 18. avgust 
Jožef Kupertinski, red., duh. 

     800  † Jože Marodi 
     800  † Jože Knez 
1800   po namenu 

SOBOTA, 19. september 
Frančišek Marija iz Camporrosa 

     800  na čast Marijinemu brezmadežnemu  
           srcu in Svetemu Duhu 
1800   †† Fanika in Franc Golec 

NEDELJA, 20. september 

25. nedelja med letom  

Andrej Kim Tae-gon, muč. 

     800  †† iz družine Slamnik in Srebotnjak 
   930   v zahvalo za 60 let življenje s. Grazyne,  
           za sestre in za prijatelje 
1800   za župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: † Ljudmila Lančič 

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


