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Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 18,15-20) 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Ako greši tvoj brat zoper tebe, pojdi in 
ga posvári med štirimi očmi. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa ne 
posluša, vzemi s seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh 
ali treh prič. Če jih ne posluša, povej Cerkvi. Če pa niti Cerkve noče poslušati, naj 
ti bo kakor pogan ali cestninar. Resnično, povem vam: Kar koli boste zavezali na 
zemlji, bo zavezano v nebesih in, kar koli boste razvezali na zemlji, bo razvezano 
v nebesih. Povem vam tudi: Ako se na zemlji dva izmed vas zedinita v kateri koli 
prošnji, jima bo vse storil moj Oče, ki je v nebesih. Kajti, kjer sta dva ali so trije 
zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.« 

Povišanje s. Križa, 14. september - Tri stoletja po Kristusovi smrti je bil njegov 
grob zasut in križ globoko zakopan v zemlji. Potem ko je cesar Konstantin dal 
kristjanom svobodo, je njegova mati cesarica Helena poromala v Jeruzalem, da 
bi počastila svete kraje. Dala je očistiti Kalvarijo in kopati tam, kjer bi moral biti 
Kristusov grob in križ. Oboje so našli! Konstantin je dal na tistem mestu sezidati 
cerkvi Kristusovega vstajenja in Svetega križa - cerkev Božjega groba. Cerkvi sta 
bili posvečeni 13. septembra 335. V veličastni cerkvi Svetega križa so naslednji 
dan, to je 14. septembra, prvič izpostavili relikvijo svetega križa v slovesno 
češčenje. Od tedaj naprej so na ta dan vsako leto praznovali „povišanje svetega 
križa“. Ta praznik torej spada med najstarejše cerkvene praznike. predniki zelo 
častili. Po poljih in ob poteh slovenskih krajev je postavljenih veliko križev, 
pogosto so tudi tam, kjer se je zgodila kaka nesreča ali je kdo nenadno umrl. Pri 
vsem tem je najpomembnejše vprašanje, kaj križ pomeni zame osebno? Je le 
simbol trpljenja ali je zame tudi znamenje odrešenja? Po Kristusovem križu 
namreč v srca tistih, ki verujejo, že več kot dve tisočletji priteka neizrekljivo 
veselje.  

Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 11. septembra ob 19. uri. Vsi člani, lepo vabljeni! 

Celjsko zaobljubljeno romanje v Petrovče  - Že stoletja mesto Celje na 
nedeljo po prazniku Marijinega imena roma v baziliko Matere Božje v Petrovče. 
Zaobljubljeno romanje je molitveni dan našega mesta, da bi bili obvarovani 
poplav in drugih naravnih nesreč. Tako smo tudi letos vabljeni, da se v nedeljo, 
17. septembra, popoldne ob 15. uri verniki mesta Celje zberemo v Petrovčah 
in skupaj prosimo za božjo pomoč in varstvo v našem življenju. 

Skupina Mož sv. Jožefa - V ponedeljek, 18. septembra 2017 imamo po večerni 
sv. maši srečanje skupine možje sv. Jožefa. 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. 
Iskreno povabljeni vsi fantje in možje od 18. leta dalje. 

Frančiškovi otroci so skupina otrok, ki se skupaj učijo, smejijo, pojejo,  igrajo, 
ustvarjajo, plešejo, raziskujejo in ob vsem tem spoznavajo sv. Frančiška in sv. 
Klaro. Prvo srečanje bo v petek, 22. septembra ob 17. uri. Otroci, lepo vabljeni!  

Stična mladih 2017: vsi mladi iz naše župnije vabljeni 16. septembra v Stično 
na skupno praznovanje slovenskega   dneva mladih! 
Odhod avtobusa je ob 6.45 s stare avtobusne postaje, 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 10. september 

23. nedelja med letom 

Nikolaj Toletinski, spokornik 

   800  †† Anton in Gusti Oprešnik 
   930  za župljane in dobrotnike 
1800  † Mihael Lukanc (gr. 27) 
1100 Trem.: †† iz družine Bezgovšek in Hriberšek 

PONEDELJEK, 11. september 
Prot in Hiljacint, mučenca 

     800   † Franc Tome 
   800  †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi 
1800   † Frančiška Čremožnik (obl.) 

TOREK, 12. september 
Marijino ime 

   800  †† Alojz, Viktor in starši Gračnar Marija Brilej 

   800  †† iz družine s. Mare 

1800   po namenu 

SREDA, 13. september 
Janez Zlatousti, škof, c. uč. 

   800    † Frančiška Oven 
1800  po namenu 
1800  † Mihael Lukanc (gr. 30) 

ČETRTEK, 14. september 
Povišanje sv. Križa 

   800  v zahvalo 
1800  za nerojene otroke 

PETEK, 15. september 
Žalostna Mati Božja 

     800   † Jože Knez (iz Laškega) 
1800   †† Fanika in Franc Golec 

SOBOTA, 16. september 
Kornelij in Ciprijan, mučenca 

     800  †† starši, sestra, brat  
           iz družine Pasar 
1800   †† starši Zagajšek in †† Baloh 

NEDELJA, 17. september 

24. nedelja med letom 

Robert Bellarmino, škof, c. uč. 

   800  † Ivan Pirnat 
   930  † Maruša Cencelj (obl.) 
1800  za duše v vicah 
1100  Tremerje: † Klavdijo Ojstršek 

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


