
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

16. september 2018 – 35 – 

24. nedelja med letom 
 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 8,27-35) 
Tisti čas je šel Jezus s svojimi učenci v vasi Cezarêje Filípove. Med potjo je učence 
spraševal: »Kaj pravijo ljudje, kdo sem?« Odgovorili so: »Janez Krstnik, drugi: 
Elija, spet drugi: Eden od prerokov.« In vprašal jih je: »Kaj pa vi pravite, kdo 
sem?« Peter mu je odgovóril in rekel: »Ti si Kristus.« Strogo jim je prepovedal, 
da bi to komu povedali. In začel jih je učiti, da bo Sin človekov moral veliko 
pretrpeti, da ga bodo starešine, véliki duhovniki in pismouki zavrgli in umorili 
in da bo po treh dneh vstal. O teh stvareh jim je odkrito govóril. 
In Peter ga je potegnil k sebi in mu začel braniti. On pa se je obrnil, pogledal po 
učencih in posváril Petra: »Poberi se! Proč od mene, satan, ker ne misliš na to, 
kar je Božje, ampak na to, kar je človeško!« Tedaj je poklical k sebi množico 
skupaj z učenci in jim rekel: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in 
vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo 
izgúbil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi evangelija, ga bo 
rešil.« 

Celjsko zaobljubljeno romanje v Petrovče - Že stoletja mesto Celje na nedeljo 
po prazniku Marijinega imena roma v baziliko Matere Božje v Petrovče. Tako se 
bomo tudi danes, 16. septembra ob 15. uri zbrali v Petrovčah, da skupaj prosimo 
za božjo pomoč in varstvo v našem življenju.  

Župnijsko romanje 
Letos obhajamo 50-letnico smrti sv. patra Pija in 100-letnico njegovega prejema 
svetih Kristusovih ran. Skupno praznovanje 22. septembra bo v Kapucinskem 
samostanu v Škofji Loki. 

Program romanja: 
8.00 odhod avtobusa (pod kapucinskimi stopnicami) 
10.30 obisk romarskega svetišča na Brezjah 
11.45 odhod proti kapucinskemu samostanu v Škofji Loki 
13.00 romarsko kosilo  
14.30 predavanje o življenju p. Pija ter pričevanja  
15.30 izpostavitev Jezusa v najsvetejšem zakramentu 
15.40 peti rožni venec Božjega usmiljenja 
16.10 molitev rožnega venca 
17.00 slovesna romarska maša z nadškofom msg. Stanislavom Zoretom  

Slomškova nedelja, 23. september 2018 

Župnijsko občestvo in salezijanci vabijo ob 8. in 10. uri na praznovanje farnega 
zavetnika Slomška v Don Boskov center v Celje. Slovesni sveti maši bo vodil 
predstojnik Salezijanske družbe v Sloveniji mag. Marko Košnik. 

Osrednje praznovanje Slomškove nedelje bo letos v Vuzenici, v rojstnem kraju 
Blažeta in Nežice, kjer je bil Slomšek župnik. Ob 15. uri bo molitvena ura, ob 16. 
uri pa somaševanje, ki ga bo vodil nadškof msg. Alojzij Cvikl.  
V Vuzenico bo peljal poseben avtobus, odhod ob 13.30 s stare avtobusne 
postaje, cena prevoza je 5 €. Lepo vabljeni! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 16. september 

24. nedelja med letom 

Kornelij in Ciprijan, mučenca 

    800  †† Jožef, Marija in Jožek Kotnik  
                ter sorodniki 
    930  † Albin Šket 
1800   po namenu 
1100   Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 17. september 
Vtisnjenje ran sv. Frančišku 

     800  † br. Robert Podgoršek 
1800   v zahvalo 

TOREK, 18. september 
Jožef Kupertinski, duh., red. 

  800   po namenu 
1800   † Jože Trbovc (30. dan) 

SREDA, 19. september 
Januarij, škof, muč. 

    800  †† starši Škorjanc, Smole in Guzej  
                ter sorodniki 
1800   † Matjaž Križnik (obl.) 

ČETRTEK, 20. september 
Andrej Kim Tae-gon, muč. 

    800   po namenu 
1800   za nerojene otroke 
1800   † Feodor Uranič (obl.) 

PETEK, 21. september 
Matej, evangelist, apostol 

  800   v čast Božjemu usmiljenju 
1800  † Stanka Jovan 

SOBOTA, 22. september 
Mavricij, mučenec 

  800   po namenu 
1800  †† Karolina, Franci, Neža in Franc  
                Zagajšek ter Terezija in Štefan Baloh 

NEDELJA, 23. september 

25. nedelja med letom 

Slomškova nedelja 
in ekumenski dan 

Pij iz Pietralcine, kapucin 

    800   † Ivan Pirnat (obl.) 
    800   za žive in †† župljane in dobrotnike 

    930  †† rodbina Ojstršek in Danica Tomplak 

1800   †† Martin in Martina Gračner  
                ter Gregor Korošec 
1100   Tremerje: † Vinko Krejan (2. obl.) 

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


