
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

22. julij 2018 – 28 – 

16. nedelja med letom 

 
Iz svetega evangelija po Marku (Mr 6,30-34) 
Tisti čas so se apostoli zbrali pri Jezusu in mu poročali o vsem, kar so storili in učili. 
Tedaj jim je rekel: »Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočijte! « Mnogo 
ljudi je namreč prihajalo in odhajalo, tako da še jesti niso utegnili. In odrinili so s 
čolnom sami zase v samoten kraj. Mnogi pa so jih videli, da odhajajo, in so jih 
prepoznali. Iz vseh mest so skupaj peš hiteli in prišli tja pred njimi. Ko se je Jezus 
izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki 
nimajo pastirja, in jih je začel učiti mnogo stvari. 

Krištofova nedelja in akcija MIVA 2018, 22. julij  
V Cerkvi na Slovenskem ob Krištofovi nedelji blagoslavljamo vozila in zbiramo 
darove v ta namen. Misijonska vozniška akcija MIVA Slovenija deluje v 
okviru Misijonskega središča Slovenije in je članica svetovne akcije MIVA ter že tri 
desetletja zbira sredstva za prevozna sredstva v misijonskih deželah. Večji del 
zbranih sredstev namenijo za potrebe slovenskih misijonarjev, vsako leto pa 
poskrbijo tudi za vozilo za potrebe neslovenskega misijonarja. Neizmerna 
hvaležnost naših misijonarjev, ki z vozili, katerih nakup omogočijo dobrotniki s 
svojo darežljivostjo, zmorejo bolje in laže vršiti svoje poslanstvo v oddaljenih krajih, 
v nemogočih razmerah, v pomoči bolnikom, šolarjem, učiteljem, lačnim. 
Misijonar piše: »Preden človeku spregovorim o evangeliju, ga moram pobrati iz 
blata, ker sam nima moči, da bi vstal. Moram ga umiti in vsaj malo potešiti njegovo 
lakoto. Šele potem mu lahko spregovorim o tem, da ga Bog ljubi« (T. Kerin).  

Naj tudi letošnja akcija MIVA na Krištofovo nedeljo obrodi bogate sadove. Hvala 
vsem, ki boste sodelovali z molitvijo in darovi! 

Zahvala iz Ruande (misijon Musango) 

»S srcem, polnim zahvale in hvaležnosti, vam pišem to pismo, da se vam zahvalim za 

pomoč in sodelovanje pri našem delu za “najbolj revne”. Res, ta veliki dar v obliki avta 

(Toyota Rav-4)je prišel v pravem trenutku za pomoč našim sestram, ki so v službi pri 

beguncih iz Burundija. Vsak dan gredo na delo v 20 km oddaljeno begunsko taborišče. 

Zavedamo se tudi vaše darežljivosti in požrtvovalnosti vsa prejšnja leta, kajti to ni prva 

pomoč, ki smo jo prejele od vas. Naj bo Bog bogat plačnik! Prosimo Ga, naj blagoslavlja 

vsa vaša prizadevanja za rast Božjega kraljestva med najbolj ubogimi. Zagotavljamo vam 

še naprej našo molitev in prosimo Boga in Devico Marijo, naj Vas spremljata vsak dan 

v vaši službi.«  

S. Anka Burger, HKL v imenu s. Remedios Lopez, vizitatorke usmiljenk 

Sv. Joahim in Ana, starši Device Marije, 26. julij: Oče in mati Device Marije sta se 
imenovala Joahim in Ana, kot pravijo stara poročila. Njuno češčenje, zlasti sv. Ane 
kot vzornice krščanskih mater, se je posebno razširilo v zgodnjem srednjem veku. 

Sv. maše v cerkvi sv. Ane na Teharjah:   

Nedelja, 22. 7.  ob 10.00:  zlatomašnik dr. Metod Benedik, OFMcap    
Večer pred godom sv. Ane, sreda, 25. 7. ob 19.00: domači župnik      
God sv. Ane 26. 7. ob 10.00:  novomašnik g. Matic Lesjak 

                   ob 20.00; po maši procesija z lučkami: domači župnik  
Sobota 28. 7. ob 19.00 –zlatomašnik g. Stanko Gajšek 
Nedelja 29. 7. ob 10.00 murskosoboški škof dr. Peter Štumpf 

Pridite, priporočimo sebe in družine Marijinim staršem, sv. Ani in Joahimu 
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- Krištofova nedelja 

Marija Magdalena, spokornica 

    800   †† Nada in Franc Loger 
  800   za žive in †† župljane in dobrotnike   
  930    †† Gregor Drofenik (obl.) in sorodniki 
1800   v dober namen 
1100   Trem.: †† iz družine Krajnc - Planinšek 

PONEDELJEK, 23. julij 
Brigita Švedska, sozav. Evrope 

     800  † Petra Krek 
   800  † Marija Podmenik (gr. 1) 
1800   v zahvalo 

TOREK, 24. julij 
Krištof, mučenec 

  800   †† Ivan, Anton, Alojz in Vincenc Belaj 
1800   † Marija Podmenik (gr. 2) 

SREDA, 25. julij 
Jakob Starejši, apostol 

  800   † Antonija Koprivc 
1800   † Marija Podmenik (gr. 3) 

ČETRTEK, 26. julij 
Joahim in Ana, starši DM 

  800   v zahvalo 
  800  † Marija Podmenik (gr. 4) 
1800  †† Ana, Ivan in Milan Ploj 
          Ana in Vincenc Novak 

PETEK, 27 julij 
Gorazd in Kliment 

  800  † Jože Remic 
1800 † Marija Podmenik (gr. 5) 

SOBOTA, 28. julij 
Viktor I., papež 

  800   † Marija Podmenik (gr. 6) 
1800  †† Magda in Franc Tratnik 

NEDELJA, 29. julij 

17. nedelja med letom 

Marta, Lazarjeva sestra 

    800   †† Franc Smole, starši in sorodniki  
   800  † Marija Podmenik (gr. 7) 
  930    za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   v zahvalo 
1100   Tremerje: †† mama Marta in sorodniki 
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