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NOVO LETO – praznik Božje Matere Marije, 1. januar 

Izprosi MATI nam Marija, izprosi MIR in BLAGOSLOV, 

od nas odvrni hudobijo, daj mnogo dobrih nam sadov, 

da zvesto Bogu bi služili, slavili Ga na vekomaj!  

Blagoslovljeno, srečno, zdravo  

in duhovno bogato novo leto 2018! 

bratje kapucini  

Zahvala - Bratje kapucini se želimo ob koncu leta zahvaliti vam vsem. Težko bi 
našteti vseh in vsega, kar ste v iztekajočem se letu storili dobrega za samostan, za 
župnijo in vse tri cerkve. Vsem in vsakemu posebej Bog povrni: ključarjem, članom 
gospodarskega in župnijskega pastoralnega sveta, ministrantom, vsem ki so čistile 
in krasile cerkve, letos še posebej zahvala za lepo okrašeno cerkev ob vseh 
praznovanjih in župnijske prostore, potem oskrbovalcem cerkva in okolice, 
bralcem, pevcem in organistom, kitaristom,  voditeljem različnih skupin, 
katehetinjam in animatorjem, sodelavcem Karitas, skavtom … S skupnim 
prizadevanjem smo si delili skrb za celotno župnijo.  
V letu, v katerem smo tako lepo obnovili župnijsko cerkev, se posebej zahvaljujemo 
Mestni občini Celje, Krajevni skupnosti pod Gradom, arhitektki, vsem izvajalcem in 
darovalcem, ki ste pomagali pri obnovi cerkve. 
Za vso pomoč in sodelovanje ob božičnih praznikih pa se zahvaljujemo vsem, ki ste 
sodelovali in pomagali pri čiščenju, pripravi in okrasitvi cerkva, darovalcem 
smrekic in cvetja, jasličarjem, vsem ki ste pomagali pri obhajanju bogoslužij: 
pevcem, bralcem, ministrantom, skavtom, mladim … Vsem iskreno Bog povrni! 

Naš Zbor svete Cecilije vabi 6. januarja po večerni maši na skupno prepevanje 
božičnih pesmi. Čaka nas lepo presenečenje. Prisrčno vabljeni! 

Blagoslov otrok: V nedeljo, 7. januarja, na praznik Jezusovega krsta, bo pri maši 
ob 9.30 blagoslov otrok. Starši, vabljeni, da pripeljete k blagoslovu svoje otroke. 

Blagoslov domov - Z blagoslovom vaših domov bomo nadaljevali v Zagradu, 
Zvodnem, Osenci in Pečovniku 

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

ŽUPNIJSKA  STATISTIKA ZA LETO 2017 

- Zakrament svetega krsta je prejelo 13 otrok in ena odrasla oseba (leta 2016 – 14   
otrok). Od tega 7 dečkov in 6 deklic. Zakonskih je bilo 7 otrok, 5 otrok je bilo 
nezakonskih in  1  civilno zakonski. Iz drugih župnij je bilo pri nas krščenih  9 otrok (leta 
2016 – 9 otrok). Iz naše župnije je bil  1 otrok krščen v drugi župniji. 

- Prvoobhajancev je bilo 10 otrok (leta 2016 – 8 otrok) 

- Zakrament birme je prejelo 25 naših mladih župljanov (leta 2016 – ni bilo birme) 

- Cerkveno se je poročilo 7 parov (leta 2016 – 6 parov). Iz naše župnije je bilo 5 parov, 
od drugod pa 2 para. 

- Cerkvenih pogrebov je bilo 32 (leta 2016 – 40), od tega 20 moških in 12 žensk. 
Najstarejši moški je umrl v 90. letu starosti; najstarejša ženska pa v 94. letu starosti. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 31. december 

Sveta družina 

Silvester, papež 

  800  † Franc Zgoznik 
  930   za župljane in dobrotnike 
1800  †† Jože in Marija Pristovšek 
1100    Tremerje: † Hinko Zupanc 
2300   V ZAHVALO 

PONEDELJEK, 1.januar 
Marija, Božja Mati 

Novo leto – d.p. 
Fulgencij, škof 

   800  za župljane in dobrotnike 
   930  na čast Svetemu Duhu 
1800  po namenu 
1100  Tremerje: ni namena 

TOREK, 2. januar 
Bazilij Veliki 

in Gregor Nacianški, c. uč. 

   800   na čast bl. Alojziju Stepincu 
1800  † Nada Gabršek (obl.)  
           ter †† iz družine Kumer in Lampret 

SREDA, 3. januar 
Presveto Jezusovo ime 

   800   †† iz družine Tuhtar – Koren in sorodniki 
1800   za zdravje 

ČETRTEK, 4. januar 
Angela Folinjska, redovnica 

   800  ni namena 
1800  † Božidar Safran (8. dan) 

PETEK, 5. januar 
Emilijana, devica 

  800   na čast Jezusovemu Srcu 
1800  po namenu Aneje 

SOBOTA, 6. januar 
Gospodovo Razglašenje 

   800   † p. Robert Podgoršek (30. dan) 
   800   †† Viljem Glančnik in Danijel Gerčar 
1800  † Zvonk Špiljak 

NEDELJA, 7. januar 

Jezusov krst 

Valentin, škof 

  800  †† Helena in Franc Levec 
  930   za vse otroke iz družin Hercog in Jesenek 
1800  za župljane in dobrotnike 
1100    Tremerje: † p. Robert Podgoršek 

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


