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OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

6. december 2015 – 49 – 
2. adventna nedelja 

Janez Krstnik oznanja krst pokore 
 V petnajstem letu vladanja cesarja Tiberija, ko je bil Poncij Pilat upravitelj v Judeji 
in Herod četrtni oblastnik v Galileji in njegov brat Filip četrtni oblastnik v Itureji 
in deželi Trahonitidi ter Lizanija četrtni oblastnik v Abileni in ko sta bila velika 
duhovnika Ana in Kajfa, je Bog govoril v puščavi Janezu, Zaharijevemu sinu. In 
prehodil je vso jordansko pokrajino in oznanjal krst pokore za odpuščenje 
grehov,  kakor je pisano v knjigi govorov preroka Izaija:  
»Glas vpijočega v puščavi: ‚Pripravite pot Gospodovo, izravnajte njegove 
steze;  vsaka dolina naj se izpolni in vsak hrib in grič naj se zniža; in kar je krivo, 
naj bo ravno in, kar je hrapavo, postani gladka pot; in vse človeštvo bo videlo božje 
zveličanje.‘«  

Lukov evangelij 3,1-6 

Brezmadežno spočetje device Marije, 8. december – Na praznik 
Brezmadežne, ki je hkrati 50. obletnica konca 2. vatikanskega cerkvenega zbora, 
se bo začelo izredno sveto leto usmiljenja. Ta dan bo papež Frančišek slovesno 
odprl sveta vrata bazilike sv. Petra.  
V celjski stolnici bo škof Stanislav Lipovšek odprl sveta vrata v nedeljo, 13. 
decembra ob 18. uri. 

Današnja nabirka je za potrebe župnije in jo toplo priporočamo. Za plačilo 
računov (ozvočenje, LED ekran, popravilo orgel), smo se morali zadolžiti za 
6.000 €. Hvala za vsak vaš dar. 

Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 7. decembra ob 
18.45. Člani, lepo vabljeni! 

Marija romarica - Marijin kip ves adventni čas roma po naših domovih. Ob 
njem se družina zbere pri adventni molitvi (seveda lahko tudi povabite sosede 
ali prijatelje). Pripravljen je list, na katerega se lahko vpišete. 

Od ponedeljka, 7. decembra bo med tednom sveta maša v kapeli. 

Verski tisk: Naročnine za leto 2015: Družina 98,80 € (če plačamo do konca 
januarja 2016 pa 96,20 €), Ognjišče (29,70 €), Prijatelj (11,70 €), Misijonska 
obzorja (9 €), Mohorjeve knjige (46 €), Magnificat  (55,80 €), Mavrica (37 €). 
Na razpolago je Pratika (5,50 €), Marijanski (2 €) in stenski koledar (0,70 €). 

Dom sv. Jožef Celje vabi 9. decembra ob 19. uri na predavanje nadškofa 
Stanislava Zoreta: Temeljne postavke naše človeške edinosti. 

Predstavitev Svetovnega srečanja družin v Filadelfiji bo v četrtek, 10. 
decembra 2015 od 18. uri v veliki dvorani doma sv. Jožefa v Celju. 
Na srečanju bodo slovenski udeleženci, zakonca Dani in Vilma Siter ter Sandi 
Koren, tajnik medškofijskega odbora za družino,. 

Adventna taizejska molitev bo v petek, 11. decembra ob 20. uri v celjski 
stolnici. Ves čas bo priložnost za sv. spoved. Mladi, lepo vabljeni. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 6. december 

2. adventa nedelja 

Nikolaj (Miklavž), škof 

     800  †† Marija in Alojz Feuš,  
                Marija in Anton Golobič 
   930  † Henrik Peternel, za zdravje čebelarjev  
                in medeno letino 
  930    v zahvalo, za zdravje in Božji blagoslov 
1800   v čast Sv. Miklavžu po namenu 

1100   Tremerje: †† Jože Bezgovšek  
                                     in družina Hriberšek 

PONEDELJEK, 7. december 
Ambrož, škof, c. uč. 

     800  za blagoslov in uspeh referenduma 
1800   po namenu 
1800   † Terezija Ljubek 

TOREK, 8. december 
Brezmadežno spočetje DM 

     800  za blagoslov in uspeh referenduma 
1800   po namenu 

SREDA, 9. december 
Peter Furier, red. ustanovitelj 

     800  vsi †† iz družine Pirtovšek 
1800    za blagoslov in uspeh referenduma 

ČETRTEK, 10. december 
Loretska Mati Božja 

    800  za blagoslov in uspeh referenduma 
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 11. december 
Damaz I., papež. 

     800 †† Štefan, starši in sorodniki 
1800   za blagoslov in uspeh referenduma 

SOBOTA, 12. december 
Devica Marija iz Guadalupe 

     800  za blagoslov in uspeh referenduma 
1800   po namenu 

NEDELJA, 13. december 

3. adventa nedelja 

Lucija, devica, mučenka 

     800  †† Kač, Šonca in Tratnik 
   930  za blagoslov in uspeh referenduma 
1800   za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: † Terezija Ljubek 

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

 

http://www.skofija-celje.si/index.php/2012-08-17-05-46-26/skofijski-odbor-za-druzino/533-vabilo-na-predstavitev-svetovnega-srecanja-druzin-v-filadelfiji

