
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

14. maj 2017 – 20 – 

5. velikonočna nedelja 
 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 14,1-12) 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Vaše srce naj se ne vznemirja. V Boga 
verujete, tudi vame vérujte. V hiši mojega Očeta je mnogo bivališč. Če bi ne bilo 
tako, bi vam bil povedal, ker odhajam, da vam pripravim prostor. In če odidem 
in vam pripravim prostor, bom zopet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi 
tam, kjer sem jaz. In kam grem, veste in za pot veste.« Tomaž mu reče: »Gospod, 
ne vemo, kam greš; in kako bi mogli vedeti za pot?« Jezus mu reče: »Jaz sem pot 
in resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Če ste 
spoznali mene, boste poznali tudi mojega Očeta. Zdaj ga poznate in videli ste ga.« 
Filip mu reče: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.« Jezus mu 
odgovori: »Toliko časa sem med vami, Filip, in me nisi spoznal? Kdor vidi mene, 
vidi Očeta. Kako moreš govoriti: ‚Pokaži nam Očeta‘? Ne veruješ, da sem jaz v 
Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim jaz, ne govorim sam od sebe. 
Oče, ki prebiva v meni, on izvršuje dela. Verujte mi, da sem jaz v Očetu in da je 
Oče v meni. Če pa ne, verujte zaradi del samih. Resnično, resnično, povem vam: 
Kdor veruje vame, bo dela, ki jih izvršujem jaz, tudi sam izvrševal; in še večja ko 
ta bo izvrševal, ker grem k Očetu. 

Collegium vocale Celje in Šaleški akademski pevski zbor iz Velenja vabita na 
koncert v Tednu ljubiteljske kulture in ob blagoslovu obnovitvenih del cerkve sv. 
Cecilije. Koncert bo v ponedeljek, 15. maja ob 18.45 v naši cerkvi. 

Srečanje za starše in botre letošnjih birmancev bo v torek, 16. maja, ob 19. uri. 
Lepo vabljeni! 

Skupina Mož sv. Jožefa  - V sredo, 17. maja imamo po večerni sv. maši srečanje 
skupine. Skupina je namenjena poglabljanju naše moške duhovnosti, tako da ob 
izbranih temah iz knjige Divji v srcu skupaj razmišljamo o našem poslanstvu in si 
delimo dragocene življenjske izkušnje. Vabljeni vsi fantje in možje od 18. leta dalje. 

Prvo sveto obhajilo - Prihodnjo nedeljo, 21. maja, bo v naši župniji pri maši ob 
9.30 slovesnost prvega svetega obhajila. Z obiskom šmarnične pobožnosti se 
pripravljajo na svoj praznik. Prvoobhajance in njihove družine priporočamo v 
molitev.  

Na razpolago je knjiga Cerkev sv. Cecilije v duhu časa in jo toplo priporočamo. 
Predstavitev knjige in obnovitvenih del v cerkvi bo v soboto, 27. maja ob 19. uri.  

Dom sv. Jožef Celje vabi na dan odprtih vrat, ki bo v soboto, 20. maja 2017, od 
16. ure dalje v atriju Doma.  
20. maja 2007 smo sprejeli prvo stanovalko v zadnjo izmed treh dejavnosti Doma 
sv. Jožef, varstvo starejših, od takrat Dom posluje s polnostjo. Tega dne se vsako 
leto spominjamo z dnevom odprtih vrat. Letos pripravljamo bogat kulturni in 
družabni program z nekaterimi Celjskimi ustanovami.  
Sodelovali bodo: Otroški in Mladinski pevski zbor III. Osnovne šole Celje, Big 
band Žabe, vokalna skupina Fantje z Jožefovega hriba in drugi. Vstop prost - 
vabljeni! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 14. maj 

5. velikonočna nedelja 

Bonifacij, mučenec  

   800  † Ivan Vouk (obl.) 
   930  po namenu Zadnikar 
1800   † Pavel Mejaš (obl.) 
1100   Tremerje: † Ludvik Lešek (obl.) 
1600   Miklavž: †† Stanko, Jože  
                            in Marija Kopinšek             

PONEDELJEK, 15. maj 
Izidor, kmet 

  800   †† Farnc Šarlah in Angela Jurkovšek 
1800  † Leopold Zorko 

TOREK, 16. maj 
Janez Nepomuk, mučenec 

     800   
 1800 †† iz družine Vampelj 

SREDA, 17. maj 
Jošt, puščavnik 

   800  †† Franc in Minka Pirš 
1800   † Frančiška Sinkovič 

ČETRTEK, 18. maj 
Janez I., papež, muč. 

   800  po namenu 
1800  † Jože Ozmec (obl.) 

PETEK, 19. maj 
Krispin, redovnik                 

   800  † 
1800  po namenu za dobre sosedske odnose 

SOBOTA, 20. maj 
Bernardin Sienski, duhovnik 

   800  †† Janko Štrukelj  
           ter iz družine Jamnišek in Kamšak 
1800  † Stanislav Kranjc 

NEDELJA, 21. maj 

6. velikonočna nedelja 

Timotej, diakon, muč.  

   800  v zahvalo 
   930  †† Alojzija Deželak, sorodniki 
           in starši Bevc 
1800   za župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: †† Ana Berčan, Zalika Zupanc  
                              in iz družine Anderluh 
1600   Miklavž: † Franci Planjšek  

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


