
 

 

V ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

26. junij 2016 – 25 – 
13. nedelja med letom 

 

Ko pa so se dopolnjevali dnevi, ko bi bil vzet v nebo, se je tudi sam namenil iti v 
Jeruzalem. In poslal je pred seboj glasnike; ti so šli in stopili v samarijsko vas, da bi 
mu pripravili prenočišče. Pa ga niso sprejeli, ker je bil namenjen v Jeruzalem. Ko sta 
to videla učenca Jakob in Janez, sta rekla: »Gospod, ali hočeš, da rečeva, naj pride 
ogenj z neba in jih pokonča?« Toda obrnil se je in ju posvaril: »Ne vesta, kakšnega 
duha sta; Sin človekov ni prišel življenj uničevat, ampak reševat.« In odšli so v drugo 
vas. Ko so šli po poti, mu je nekdo rekel: »Za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš.« 
Jezus mu je odgovoril: »Lisice imajo brloge in ptice pod nebom gnezda, Sin človekov 
pa nima, kamor bi glavo naslonil.« Drugemu je pa rekel: »Hôdi za menoj!« Ta je dejal: 
»Gospod, dovoli mi, da prej grem in svojega očeta pokopljem.« Toda rekel mu je: 
»Pústi, naj mrtvi svoje mrtve pokopljejo, ti pa pojdi in oznanjaj božje kraljestvo!« Še 
drug mu je rekel: »Hodil bom za teboj, Gospod; toda dovôli mi, da se prej poslovim 
od svojih domačih.« Jezus pa mu je rekel: »Nihče, kdor roko položi na plug in se ozira 
nazaj, ni pripravljen za božje kraljestvo.« 

Lukov evangelij 9,51-62 

Sv. Peter in Pavel, 29. junij - Praznik apostolov Petra in Pavla je dan duhovniških 
posvečenj. Iz celjske škofije je letos en novomašnik: 
Gregor Majcen iz župnije Nova Cerkev. 

Prenova notranjosti cerkve sv. Cecilije - V notranjosti cerkve je potrebno opraviti 
nekaj nujnih sanacijskih del. Na pobudo župljanov in gospodarskega sveta je bil  
podan predlog za novo pleskanje cerkvene notranjosti, vendar bi bilo ob novem 
oplesku potrebno opraviti še nekaj drugih obnovitvenih del, ki spadajo k sanaciji 
opleska, in sicer:  nov oplesk sten, čiščenje in osvežitev obstoječih fresk, osvetlitev 
in nova električna napeljava, zamenjava radiatorjev in vgradnja novih pod klopmi, 
sanacija podpornih stebrov pod korom ter nova zasteklitev. 
Za vsak vaš dar bomo neizmerno hvaležni. Skupaj pomagajmo ohraniti našo cerkev 
tudi prihodnjim rodovom. Bog Vam povrni za vse darove! 
Dar za obnovo lahko nakažete tudi na TRR: SI56 0600 0037 0700 834 
Z deli bomo predvidoma začeli po 10. juliju.  
V času obnove cerkve bo sveta maša v kapeli sv. Frančiška. 

Prvi petek in sobota: V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v mesecu. V četrtek 
vabljeni k molitvi in maši za nove duhovne poklice, v petek k spovedi, češčenju 
Jezusovega Srca ter v soboto k molitvi za svetost duhovnikov.  

Čiščenje župnijske cerkve: Hvala vsem, ki ste v juniju skrbeli za lepoto naših 
cerkva. V juliju je za župnijsko cerkev na vrsti Košnica. 

Nekoč je bil – kos lesa. Komaj je stopil v hišo, že je segel Pepe po orodju in 

začel rezljati in izdelovati lesenjača. »Kakšno ime pa naj mu dam?« je 

ugibal sam pri sebi. »Ostržek naj bo! To ime mu prinese srečo!« 

   Ko je našel svoji lutki ime, se je lotil z vso vnemo dela.  

   Brž ji je izdelal lase, potem čelo, nato oči.  

   Oratorij 2016: ZDAJ GRE ZARES v naši župniji v dneh od 

22. do 27. avgusta.   

Prosimo, da zaradi lažje priprave aktivnosti otroke prijavite 

na oratorij do 15.07.2016. Več informacij  o oratoriju 

najdete na župnijski strani www.cecilija.net.   

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 26. junij 

13. nedelja med letom 

Jožefmarija Escriva 

     800  za župljane in dobrotnike 
   930  † Franc Lemut (obl.) 
1800  †† Marija Čečko in družina Atelšek 

1100   Tremerje: †† iz družine Brečko 

PONEDELJEK, 27. junij 
Ema Krška, kneginja 

  800    po namenu 
1800  † Mihael Lukanc 

TOREK, 28. junij 
Irenej Lyonski, škof, mučenec 

  800    po namenu 
1800  †† starši Pančič 

SREDA, 29. junij 
Peter in Pavel, apostola 

     800  po namenu  
1800  †† dva Alojza, Marija, tri sestre  
           in rodbina Hren 

ČETRTEK, 30. junij 
Prvi mučenci rimske Cerkve 

   800  po namenu 
1800  po namenu Zadnikar 

PETEK, 1. julij 
Estera, sp. žena – prvi petek 

     800  po namenu 
1800  po namenu 

SOBOTA, 2. julij 
Ptujskogorska MB - prva sob. 

     800  po namenu 
1800  † Marija Čečko 

NEDELJA, 3. julij 

14. nedelja med letom 

Tomaž, apostol 

     800  za župljane in dobrotnike 
   930  po namenu 
1800  † Anica Kragolnik 

1100   Tremerje: za zdravje 
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