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Napoved trpljenja 

Tisti čas so šli z gore Jezus in njegovi učenci in šli skozi Galilejo, pa ni hotel, da bi kdo 
to zvedel. Učil je namreč svoje učence in jim pripovedoval: »Sin človekov bo izdan 
ljudem v roke in ga bodo umorili in tretji dan po smrti bo vstal.« Te besede pa niso 
umeli in so se ga bali vprašati. 

Prišli so v Kafarnaum. Ko je bil v hiši, jih je vprašal: »O čem 
ste se po poti menili?« Ti pa so molčali. Po poti so se namreč 
med seboj pogovarjali, kdo je največji.  In sédel je, poklical 
dvanajstere in jim govoril: »Če kdo hoče biti prvi, bodi izmed 
vseh zadnji in vsem služabnik.« In vzel je otroka, ga postavil 
v sredo mednje in ga objel ter jim rekel: »Kdor koli sprejme 
katerega izmed takih otrok v mojem imenu, mene sprejme; 
in kdor mene sprejme, ne sprejme mene, marveč tistega, ki 
me je poslal.« 

Markov evangelij 9,30-37 

Bl. Anton Martin Slomšek, 24. september 

Ta teden bomo praznovali Slomškov praznik.  

V sredo, na predvečer praznika, bo v njegovi rojstni 
župniji Ponikva potekala večerna slovesnost: ob 18. 
uri bo pohod z lučkami od Sloma do cerkve in ob 19. 
uri sv. maša, ki jo bo daroval škof dr. Stanislav 
Lipovšek.  

V soboto bo na Ponikvi srečanje učiteljev, 
vzgojiteljev, katehetov in staršev, ki se bo začelo v 
cerkvi ob 830 s sv. mašo, končalo pa z možnostjo 
pohoda na Slom (do 17h).  

V nedeljo bo Slomškova nedelja. Osrednja 
slovesnost bo v Celju v župniji bl. A. M. Slomška (pri salezijancih): ob 15. uri 
molitvena ura in ob 16. uri sv. maša.  

Lepo vabljeni. 

Novo šolsko leto je že v polnem teku, zato je skrajni 
čas, da se prične tudi novo skavtsko leto. Začeli ga 
bomo s skavtsko mašo, ki bo v nedeljo 27. septembra 
ob 9.30 uri. Po maši bo pred cerkvijo sledil vpis vseh, 
ki se nam želite v letošnjem letu na novo pridružiti. 
Vabljeni vsi otroci in mladi od 3. razreda dalje. Vse 
podrobnejše informacije boste dobili na skupnem 
srečanju za skavte in starše, v nedeljo 4. oktobra ob 16.00 uri. Dogodek bomo 
zaključili s kostanjevim piknikom. Lepo vabljeni.   

Peta uprizoritev srednjeveškega misterija Slehernik bo v petek, 25. septembra 
2015, ob 20. uri na celjskem starem gradu. Uprizarjajo ga mladi iz župnije Celje-
sv. Jožef, v režiji Jožeta Planinška.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 21. september 
Matej, evangelist, apostol 

     800  za vse žrtve povojnih pobojev 
1800   za duše v vicah 

TOREK, 22. september 
Ignacij iz Santhia, kapucin, d. 

     800  za duše v vicah 
1800   † Helena Ocvirk (30. dan) 

SREDA, 23. september 
Pij iz Pietrelcine, kapucin, d. 

     800  †† Alojz Jevšnik in vsi Jevšnikovi 
1800   † Ivana Kastelic 

ČETRTEK, 24. september 
Anton Martin Slomšek, škof 

     800  † župnik Ivan Vodeb 
1800   † Jože Škorjanc 

PETEK, 25. avgust 
Nikolaj iz Flue, kmet 

     800  † kardinal Alojzij Ambrožič 
1800   † p. Marijan Šef 

SOBOTA, 26. september 
Kozma in Damijan, muč. 

     800  ni namena 
1800   †† Martin in Martina Gračner 
                ter Gregor Korošec 

NEDELJA, 27. september 

25. nedelja med letom  

Andrej Kim Tae-gon, muč. 

     800  za župljane in dobrotnike 
   930  †† Viktor, Bogomir in starši Kunc  
1800   †† Jože in Marija Pristovšek 
1100   Tremerje: † Anica Kragolnik 

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

 


