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OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

15. november 2015 – 46 – 
33. nedelja med letom 

Toda v tistih dneh, po oni stiski, bo sonce otemnelo in luna ne bo dajala svoje 
svetlobe, in zvezde bodo padale z neba, in nebeške sile se bodo majale. In tedaj 
bodo videli Sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo in slavo. In tedaj bo 
poslal svoje angele in zbral svoje izvoljence od štirih vetrov, od kraja zemlje do 
kraja neba. 
 Od smokvinega drevesa pa se učite prilike. Kadar postane njegova veja že 
muževna in požene liste, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi: kadar boste videli, 
da se to godi, vedite, da je blizu – pred vrati. Resnično, povem vam: Ta rod ne bo 
prešel, dokler se vse to ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne 
bodo prešle. Za tisti dan ali uro pa nihče ne ve, niti angeli v nebesih niti Sin, ampak 
le Oče.  

Markov evangelij 13,24-32 

 

Sv. Cecilija – 400 let 

Te dni poteka natanko 400 let, kar je stavba ob 
kapucinskem samostanu na Bregu postala posvečena 
božja hiša, svetišče Boga med nami. V cerkvi so prižgali 
večno luč, znamenje žive navzočnosti Boga pod podobo 
kruha v posvečeni božji hiši. Prižgana oljenka, sicer 
drobna lučka, je poslej opozorila vsakogar, ki je stopil v 
cerkev, naj najprej upogne koleno in počasti Najvišjega. 
Prižgana oljenka, večna luč! V posebno čast so si štele 
premožne osebe, da so cerkev redno oskrbovale z oljem za to svetilko. Tako 
beremo v samostanski kroniki za leto 1652: "31. dec. Po zadolžnici knežjega 
mesta Celje je premilostna gospa Uršula pl. Thonhausen roj. baronica pl. 
Hollenegg naložila 250 fl. Dobre nemške valute. Za 6 % obresti naj se kupuje olje 
za večno luč v kapucinski cerkvi v Celju." Ta luč je brez besed vztrajno 
oznanjevala: Gospod je tu, pridite k Njemu vsi, "ki se trudite in ste obteženi, On 
vas bo poživil.  
Obrednik Štajerske kapucinske province iz leta 1739 je za vse samostane 
predpisal, da imajo zadnje tri dni pustnega časa 40-urno češčenje Najsvetejšega. 
V vsakem samostanu mora predstojnik pravočasno določiti pridigarje za to 
priložnost in pripraviti razpored, kako se bodo vsi člani samostanske družine 
po dva in dva nenehno vrstili v češčenju Najsvetejšega. Češčenje se začne že dan 
pred tem tridnevjem: ob dveh popoldne se zbere cela samostanska družina in s 
slovesnimi večernicami uvede češčenje. V naslednjih dneh se zvrsti več maš, pri 
katerih so redno tudi nagovori.  Zadnji, tretji dan popoldne ob dveh pojejo 
večernice, potem je pridiga, procesija z Najsvetejšim in zahvalna pesem. Za 
vodenje procesije so navadno povabili krajevnega župnika.  
Kronika celjskega samostana posreduje kar nekaj zapisov, kako so v 
posameznih letih obhajali tridnevno češčenje Najsvetejšega. Zapiše tudi, da so v 
teh treh dneh razdelili veliko število obhajil, do 1000, čeprav je nemalokrat 
hladno vreme preprečilo številčnejšo udeležbo vernikov. Ko je mariborski škof 
Maksimilijan Držečnik leta 1960 ustanovil župnijo sv. Cecilije, je bilo tudi 
določeno, da se češčenje Najsvetejšega redno vrši 3. in 4. februarja. Za vodenje 

češčenja so celjski kapucini največkrat povabili patre iz 
drugih samostanov ali duhovnike iz celjske dekanije pa 
tudi od drugod. Nekdanja razdelitev molitvenih ure med 
posameznimi stanovi so prenesli na posamezna področja 
župnije; kakor je sicer udeležba pri nekaterih urah 
skromna, pa že razdelitev sama skuša poudarjati, da ima ta 
pobožnost, ki je najprej del bogoslužja v okvirih celotne 
škofije, tudi namen povezovati župljane z vseh koncev 
župnije v eno samo bogoslužno občestvo. 

br. Metod Benedik 

 

Najvišji, vsemogočni, dobri Gospod, 
tebi hvala, slava in čast in ves blagoslov. 
Tebi, najvišjemu, edinemu pristoji 
in nihče ni vreden tebe imenovati. 

Hvaljen, moj Gospod, z vsemi tvojimi stvarmi, 
posebno s soncem, velikim bratom, 
ki razsvetljuje dneve in nas. 
Lepo je in v velikem sijaju žari. 
Tebe, Najvišji, odseva. 

Hvaljen, moj Gospod, 
v sestri luni in zvezdah; 
ustvaril si jih na nebu jasne, dragocene in lepe. 

Hvaljen, moj Gospod, v bratu vetru in zraku, 
v oblačnem in jasnem sploh vsakem vremenu, 
s katerim ohranjaš svoje stvari. 

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri vodi; 
mnogo koristi ponižna, dobra in čista. 

Hvaljen, moj Gospod, v našem bratu ognju, 
v katerem nam noč razsvetljuješ; 
lep je in vesel in krepak in močan. 

 

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri zemlji, 
ki nas kakor mati hrani in nam gospodinji, 
in prinaša različno sadje 
in pisane rože z zelenjem. 

Hvaljen, moj Gospod, v onih, 
ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo, 
in prenašajo slabosti in trpljenje. 
Blagor njim, ki ostanejo v miru, 
zakaj ti, Najvišji, jih boš kronal. 

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri smrti, 
ki ji nihče v življenju ne uide. 
Gorje njim, ki umrjejo v smrtnem grehu, 
a blagor njim, ki počivajo v tvoji najsvetejši volji, 
zakaj druga smrt jim ne bo mogla storiti žalega. 

Hvalite in poveličujte mojega Gospoda 
in zahvalite se mu in služite mu v veliki 
ponižnosti. 

Sv. Frančišek Asiški 
(Prevod: Vital Vodušek) 

 

http://solske-sestre.si/sl/sv-francisek-asiski


 

 

Ko se skupaj zahvaljujemo za 400 let cerkve sv. Cecilije, se bratje kapucini 
zahvaljujemo vsem župljanom in vsem, ki se skupaj z nami zbirate v naši cerkvi. 

Še posebej se danes zahvaljujemo vsem, ki ste pomagali pri zahvalnem 
praznovanju: ključarjem, članom župnijskega pastoralnega in gospodarskega 
sveta, župnijskemu pevskemu zboru, solistom, Celjskemu godalnemu orkestru, 
mladim pevcem, Krajevni skupnosti pod gradom, vsem, ki ste očistili in okrasili 
cerkev ter vsem znanim in neznanim darovalcem. Vsem iskren Bog povrni!  

Bl. Marie de la Passion, 15. november 
Marie de la Passion je pri krstu dobila ime Hélène de 
Chappotin. Rodila se je 21. maja 1839 v Nantes-u, v Franciji. 
Bila je najmlajši otrok premožne družine. Dve družini sta živeli 
skupaj tako, da je poleg staršev, bratov in sester bila deležna 
tudi družbe strica, tete ter šestih bratrancev in sestričen. 
Helena je bila ognjevite narave, zelo živahna, pa tudi 
svojeglava. Božji klic je začutila že pri osmih letih. Kakor 
mnogi mladi danes je tudi ona dolgo iskala in končno našla 
svojo poklicanost preko mnogih preizkušenj. Najprej je vstopila h klarisam, a jih je 
morala zapustiti zaradi bolezni. Potem je našla red zadoščevalk in bila poslana v 
Indijo. Postala je odgovorna za vse sestre v Indiji, a je morala zaradi nesoglasij 
zapustiti redovno družino. Dvajset sester iz različnih skupnosti v Indiji pa so iz 
protesta zaradi krivice, ki se ji je zgodila, odšle z njo in tako so se 6. januarja 1877 
rodile Frančiškanke Marijine misijonarke. Zato ni čudno, da je Helene dobila že pri 
klarisah redovno ime: Marija od trpljenja, kar pomeni tudi strastna ljubezen; red je 
bil namreč rojen v velikih bolečinah. Po vrnitvi iz Indije v Rim so se lažnive obtožbe 
nadaljevale in zato bila Marie dela Passion odstavljena kot generalna predstojnica 
novo nastalega reda. 
Umrla je 15. novembra 1904 v  San Remu v Italiji in bila leta 2002 razglašena za 
blaženo. 

Sv. Cecilija, 22. november - Prihodnjo nedeljo, na praznik Kristusa Kralja bomo 
obhajali tudi praznik sv. Cecilije, zavetnice naše cerkve in župnije ter tudi cerkvene 
glasbe.. Sveti maši ob 8h in 9.30 bo daroval naš letošnji novomašnik br. Mitja 
Ponikvar.  
Ker bo po mašah preprost agape, se priporočamo za kruh in pecivo. 

Slovesen začetek obhajanja 10. obletnice naše škofije - Otvoritveno slavje bo v 
nedeljo, 22. novembra 2015 v stolnici; ob 14. uri molitvena ura in ob 15. uri slovesno 
somaševanje. Lepo vabljeni! 

Tisk: Na razpolago je Pratika (5,50 €), Marijanski koledar (2€) in stenski 
koledar (0,70 €). 

Dom sv. Jožef Celje vabi na: 

Koncertni ciklus Glasba na hribu; TRIO SERAPHIM  
Petek, 20. novembra 2015 , ob 19. uri, v cerkvi sv. Jožefa Celje 

Duhovna obnova z naslovom: Preživimo dan s sv. Avguštinom 
Sobota, 21. novembra, od 9.30 do 13. ure 
Voditelj: dr. Miran Špelič, OFM  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 15. november 
33. nedelja med letom 
Albert Veliki, škof, c. uč. 

Marie de la Passion, ustan. FMM 

     800  †† Milivoj in Marija Topolić 
   930  za župljane in dobrotnike 
1800   †† Marija Strahovnik in Stanislav Svenšek  
1100   Tremerje: za rajne 

PONEDELJEK, 16. november 
Gertruda (Jerica), red., devica 

     800  †† starši Škorajan in Guzej ter sorodniki 
1800   † Ludvik Kamplet 
           za rajne 

TOREK, 17. november 
Elizabeta Ogrska, red. 

     800  †† starši Smole in sorodniki 
1800   v zahvalo in v dober namen 
           za rajne 

SREDA, 18. november 
Posvetitev bazilike av. Petra in 

Pavla 

     800  †† iz družine Vampelj 
1800   na čast sv. Florijanu in vse dobrotnike 
           za rajne 

ČETRTEK, 19. november 
Matilda, red., mistkinja. 

    800  † Jože Marodi 
1800  †† Cecilija Fajs in sorodniki  
          za rajne 

PETEK, 20. november 
Edmund, kralj 

     800 † Angela Cvetnič 
1800   po namenu 

          za rajne 

SOBOTA, 21. november 
Darovanje Device Marije 

     800  za duše v vicah 
1800   † Marija Čečko 
          za rajne 

NEDELJA, 22. november 

KRISTUS, KRALJ 
VESOLJSTVA 

Cecilija, devica, mučenka 

     800  †† starši Ribič in Hriberšek, sestra Ivana,  
                Franc Janežič in Sarica 
   930  †† starši Pustinek in Jazbec 
           † Mihael Tržan 
            † Katarina Bubnar 
1800    za župljane in dobrotnike    

1100   Tremerje: za rajne 

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


