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28. avgust 2016 – 34 – 
22. nedelja med letom 

 

Iz Lukovega evangelija 
Ko je na soboto šel v hišo nekega prvaka med farizeji na obed, so ga ti opazovali. 
Ker je opazil, kako so si izbirali prve sedeže, je povabljenim povedal tudi priliko. 
Govoril jim je: »Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sédaj na prvo mesto, da, če bi 
bil morda povabljen kateri imenitnejši ko ti, in pride ta, ki je tebe in njega 
povabil, in ti ne poreče: ‚Umakni se temu‘ in ti bi se takrat začel s sramoto 
presedati na zadnje mesto. Temveč, kadar si povabljen, pojdi in sédi na zadnje 
mesto, da ti poreče, ko pride, kateri te je povabil: ‚Prijatelj, pomakni se više!‘ 
Takrat ti bo čast vpričo vseh, ki so s teboj pri mizi. Zakaj vsak, ki se povišuje, bo 
ponižan in, kdor se ponižuje, bo povišan.« Tudi temu, ki ga je bil povabil, je 
govoril: »Kadar napravljaš kosilo ali večerjo, ne vabi svojih prijateljev ne svojih 
bratov ne sorodnikov ne bogatih sosedov, da te morda tudi oni ne povabijo in ti 
to povrnejo. Marveč, kadar napravljaš gostijo, vabi uboge, pohabljene, kruljave, 
slepe. In srečen boš, ker ti ne morejo povrniti: povrnjeno ti bo namreč ob 
vstajenju pravičnih!«  

(Lk 14,1.7-14) 

VEROUK V ŠOLSKEM LETU 2016/17 

Raz. Urnik verouka Učbenik Cena 

1 torek ob 1700 - kat. Mojca V. Praznujemo in se veselimo 8,00 € 

2 ponedeljek ob 1700 - s. Mojca Praznujemo z Jezusom - d. z. 8,00 € 

3 četrtek ob 1600 – br. Marjan   Kristjani praznujemo skupaj – d. z. 10,00 € 

4 torek ob 1600  

- br. Marjan  

Pot v srečno življenje 

Pot v srečno življenje - d. z. 

8,00 € 

4,00 € 

5 četrtek ob 17                  

- kat. Majda K   

Znamenja na poti k Bogu 

Znamenja na poti k Bogu- d. z. 

8,00 € 

4,00 € 

6 sreda ob 1700 

- s. Mojca 

Skupaj v novi svet 

Skupaj v novi svet – d. z. 

8,00 € 

4,00 € 

7 torek ob 1400 

– s. Mojca 

Kdo je ta? 

Kdo je ta? - d. z. 

8,00 € 

4,00 € 

8 torek po pouku - br. Marjan YOUCAT Birma + pole 13 € 

9 četrtek po pouku - br. Marjan YOUCAT Birma + pole 13 € 

Veroučenci potrebujejo tudi liturgični zvezek, cena je 3,5 €. 

Novo veroučno leto bomo začeli v ponedeljek, 5. septembra. Vpis otrok, ki 
bodo letos začeli obiskovati veroučno šolo bo od  5. septembra. Če je bil otrok 
krščen v drugi župniji, prinesite s seboj družinsko knjižico ali krstni list otroka. 
Sveta maša pri kateri se bomo zahvalili za počitnice in prosili blagoslova za 
novo veroučno in šolsko leto, bo v nedeljo 4. septembra 2016. Otroci naj k tej 
sveti maši prinesejo šolske torbe, knjige in zvezke, da jih bomo blagoslovili!  

Prvi petek in sobota v mesecu - V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v 
mesecu. V četrtek vabljeni k maši in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17h), 
v petek k spovedi, češčenju Jezusovega Srca in adoraciji po večerni maši.  

Prenova notranjosti cerkve sv. Cecilije lepo napreduje. Električarji so razpeljali 
novo napeljavo, sedaj so na vrsti pleskarji. Mizar že izdeluje nove klopi. Računamo, 
da bo vse delo končano v predvidenem roku in blagoslov ob zlati maši br. Roberta 
na Cecilijino nedeljo. Še naprej se priporočamo za vašo pomoč. 

Srečanje Gospodarskega sveta bo v torek, 30. avgusta ob 19.30. Vsi člani, lepo 
vabljeni. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 28. avgust 

22. nedelja med letom 

Avguštin, škof, c. uč. 

     800  †† Anton in Gusti Oprešnik 
   930  †† starši in sorodniki 
1800  † Gusti Kaučič 

1100   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 29. avgust 
Mučeništvo Janeza Krstnika 

     800  † Ivica Kastelic 
1800  v priprošnjo 

TOREK, 30. avgust 
Feliks (Srečko), mučenec 

   800  po namenu 
1800  za blagoslov v družini 

SREDA, 31. avgust 
Rajmund, redovnik 

     800 po namenu 
1800  † Greta Zaveršek 

ČETRTEK, 1. september 
Egidij (Tilen), opat 

   800  † Stanislav Prešern 
1800  † Mihael Lukanc 

PETEK, 2. september 
Marjeta, devica, mučenka 

     800  † Dragica Tiselj 
1800  †† Franc Respet in Terezija Krajnc (obl.) 

SOBOTA, 3. september 
Gregor Veliki, papež, c. uč. 

     800  † Drago Jeromel ter †† Jeromel in Vester 
1800  po namenu 

NEDELJA, 4. september 

23. nedelja med letom, 
angelska nedelja 

Raozalija, devica, spokornica 

     800  † Greta Zaveršek 
   930  †† Ivanka Bobnič 
1800  † Janez Borovnik 

1100   Trem.: †† mama Marta (10. obl.) in oče Franc 

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


