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Iz Lukovega evangelija (Lk 23,35-43) 
In ljudstvo je stalo ter gledalo. Obenem z njim pa so ga zasmehovali tudi prvaki in 
so govorili: »Druge je rešil; sam sebe naj reši, če je on izvoljeni božji Maziljenec.« 
Posmehovali so se mu tudi vojaki, ki so pristopali in mu podajali kisa ter govorili: 
»Če si ti judovski kralj, se reši!« Bil je nad njim tudi napis, pisan z grškimi, latinskimi 
in hebrejskimi črkami: »To je judovski kralj.« Eden izmed obeh hudodelcev, ki sta 
visela, se mu je rogal, govoreč: »Ali nisi ti Kristus? Reši sebe in naju!« Oglasil pa se 
je drugi in ga svaril: »Ali se tudi ti ne bojiš Boga, ko si v isti obsodbi? In midva po 
pravici, kajti primerno temu, kar sva storila, prejemava, ta pa ni storil nič hudega.« 
In rekel je: »Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!« Jezus mu je rekel: 
»Resnično, povem ti, še danes boš z menoj v raju.« 

Zlatomašno slavje - Na praznik Kristusa Kralja obhajamo  tudi zunanjo  slovesnost 
obletnice posvetitve naše cerkve in praznik sv. Cecilije, zavetnice naše cerkve, 
župnije in cerkvene glasbe. Pri slovesni sveti maši ob 9.30 bodo somaševali naši trije 
zlatomašniki: br. Robert Podgoršek, br. Pavel Košir in br. Vinko Škafar.  Vsi trije so 
tukaj v Celju pustili globok pečat, zato se z njimi veselimo in zahvaljujemo Gospodu.  

Zahvaljujemo se tudi župnijskemu pevskemu zboru, vsem pevcem, organistom in 
zborovodjem, kitaristom in voditeljem ljudskega ter mladinskega petja, iskreno 
zahvaljujemo za vaše velikodušno delovanje v župniji na področju cerkvenega petja.  

Hvala tudi vsem, ki ste pomagali pri pripravi tega slavja. Vsem Bog povrni! 

Današnja nabirka je namenjena za obnovo cerkve in jo toplo priporočamo. Do 
sedaj smo za obnovo zbrali 119.950 €. Mestna občina Celje in Slovenska kapucinska 
provinca sta donirali po 50.000 €, ostalih darov pa je bilo 19.950 €. Ker bo celotna 
investicija presegla 200.000 €, se še naprej priporočamo za pomoč. Iščemo tudi 
donatorje oz. botre za barvna okna. Vaš dar lahko oddate v župnijski pisarni ali 
nakažete na TRR: SI56 0510 0801 5402 525, Župnija Celje – Sv. Cecilija. 

Sklep izrednega svetega leta božjega usmiljenja bo v celjski stolnici danes, na 
praznik Kristusa Kralja, 20. novembra. Ob 15. uri bo Svetoletna molitvena ura in ob 
16. uri slovesno somaševanje, ki ga bo vodil škof dr. Stanislav Lipovšek.  

Teden Karitas in Klic dobrote 2016 - Letošnji Teden Karitas (od 21. 11. do 27. 
11.) pod geslom »V objemu dobrote«, da pomagamo, podpiramo in opogumimo 
človeka v stiski, da bo ob podpori prostovoljcev, sodelavcev Karitas in vseh ljudi 
odprtega srca lažje rešil stisko in probleme, s katerimi se je v življenju srečal. 

Sreda, 23. 11.: Romanje prostovoljcev Karitas na Slomškovo Ponikvo – Sveto 
mašo ob 12. uri bo daroval nadškof msgr. Alojzij Cvikl. Ob 20. uri dobrodelni 
koncert Klic dobrote. V času koncerta in tudi še cel december bodo zbirali 
sredstva za pomoč slovenskim družinam v stiski.  
Nabirka prihodnje nedelje je namenjena za potrebe škofijske in župnijske Karitas. 

Miklavževanje:  Bliža se god sv. Miklavža, ki ga najbolj nestrpno pričakujejo otroci, 
saj so običajno na ta dan obdarovani. Miklavžev dar si zaslužijo s pridnostjo in 
dobrotljivostjo. Sv. Miklavž ve za pridne otroke iz naše župnije, zato jih vabi na svoje 
godovanje – miklavževanje, ki bo v nedeljo, 4. decembra 2016 ob 17. uri v cerkvi 
na Miklavškem hribu. Poseben nabiralnik pod korom lahko oddate svoje dar, vesel 
ga bo. Kajti Miklavž dobrote deli, da še mi obdarujemo druge ljudi.     

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 20. november 

JEZUS KRISTUS,  
KRALJ VESOLJSTVA 

Edmund, kralj 
- začetek tedna Karitas 

     800  za pokojne  
   930  ††br. Damijan Frlan in Janez Čuk 
   930  †† starši Pustinek in Jazbec 
   930  †† starši Ribič in Hriberšek, sestra Ivana,             
                Franc Janežič ter Sarica 
1800  † Alojz Žagar (30. dan)                

PONEDELJEK, 21. november 

Darovanje Device Marije 

     800   †† Andrej Horvat (6. obl.), starši  
            ter vsi †† iz družine Novak in Soko 
1800   †† iz družine Vampelj 
1800   † Pavel Bokal (8. dan)                - za pokojne 

TOREK, 22. november 
Cecilija, devica, mučenka 

     800   † Zlata Rojs (30. dan)                 - za pokojne 
 1800  † Cecilija Fajs 

SREDA, 23. november 
Klemen I., papež 

   800   † Janko Babič                                  - za pokojne 
1800  za nerojene otroke 

ČETRTEK, 24. november 
Andrej Dung-Lac, mučenec 

   800  †† Franc in Terezija Smole        - za pokojne 
1800  † Berta Sevšek (obl.) 

PETEK, 25. november 
Katarina Aleksandrijska, m. 

     800  † Vojmir Žučko                              - za pokojne 
1800  † Vladimir Dobravc (30. dan) 

SOBOTA, 26. november 
Obletnica posvetitve celjske 

stolnice 

     800  na čast Svetemu Duhu ter za žive in 
           †† iz družine Pasar                      - za pokojne 
1800  †† Marija in Milivoj Topolovič 

NEDELJA, 27. november 

1. adventna nedelja, 
nedelja Karitas 

Modest in Virgil, ap. Karantanije 

     800  †† Peter in Frančiška Čremožnik 
   930  †† starši Krulec ter iz druž. Amon - Selšek 
1800  † Franc Rozman 
1100  Tremerje.: ††  Franc Ojstršek (obl.)  
           in Jože Bezgovšek                         - za pokojne 

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


