
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

2. december 2018 – 46 – 

1. adventna nedelja 
 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 21,25-28.34-36) 

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah. Na 

zemlji bo stiska med narodi v zmedi zaradi bučanja morja in valov. Ljudje bodo ginili od 

strahu in pričakovanja tega, kar bo prišlo nad ves svet, kajti nebeške sile se bodo majale. 

In tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblaku z močjo in veliko slavo. Ko se bo 

to začelo dogajati, se vzravnajte in dvignite glave, kajti vaše odrešenje se približuje.« 

»Varujte se, da vam sŕca ne bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi 

skrbmi in da vas tisti dan ne ujame iznenada kakor zanka. Prišèl bo namreč nad obličje 

vse zemlje. Zato čujte in vsak čas molíte, da bi zmogli ubežati vsemu temu, kar se bo 

zgodilo, in stopiti pred Sina človekovega.« 

Brezmadežno spočetje Device Marije – 8. december  

V adventu ima pomembno vlogo tudi Marija. Tista Marija, ki je z našim Odrešenikom 
pod srcem bila prisiljena hoditi od hiše do hiše in ponižno prositi za prenočišče. 
Marijina in Jožefova stiska je ljudi ganila do srca. Svoje sočutje so prenesli v posebno 
pobožnost – Marijino popotovanje, ki se je ponekod ohranila vse do današnjih dni. 
Tudi v naši župniji čaka Marija romarica na družine, posameznike, ki bi jo bili 
pripravljeni za dan, dva sprejeti v svoj dom in ob njej moliti.  

Letos bo miklavževanje v naši župniji v petek, 7. decembra 2018 ob 17.uri v 
podružnični cerkvi sv. Miklavža.  - Dragi starši, glede na to, da je na Miklavškem 
hribu bolj malo prostora za parkiranje ter v izogib gneči, predlagamo, da svoja 
vozila pustite v dolini ter parkirate na parkirnem prostoru pri župnijski cerkvi in 
skupaj z nami poromate na Miklavški hrib. Tako se bomo lahko že med romanjem 
veselili srečanja s dobrim svetim možem. Dobimo se ob 16.15 pred župnijsko 
cerkvijo. Sveti Miklavž bo vesel za vsak vaš dar, ki ga lahko oddate v poseben 
nabiralnik pod korom, da bo lahko z darili razveselil čim več otrok.  

Sveta maša za čebelarje bo prihodnjo nedeljo, 9. decembra ob 9.30. 

Verski tisk, naročnine: Družina –  109,20 € (če plačamo do konca januarja 2019 
pa 104 €), Ognjišče – 33,50 €, Prijatelj – 11,70 €, Misijonska obzorja – 9 €, 
Mohorjeve knjige (prednaročilo šest knjig za 2020) – 48 €, Vzgoja – 19,80 €, 
Magnificat  - 55,80 €, Mavrica – 39,90 €. 

Čiščenje župnijske cerkve: Hvala vsem, ki ste v novembru skrbeli za lepoto naših 
cerkva. V decembru so za župnijsko cerkev na vrsti Polule, Breg in Maistrova ulica. 

Trojni namen adventa: 
Spominjati se preteklosti: Praznovati in premišljevati o Jezusovem rojstvu v 
Betlehemu. Gospod je že prišel in se rodil v Betlehemu. Utelesil se je, postal človek, 
poln skromnosti in uboštva. Prišel je kot kdorkoli od nas, človek med ljudmi. To je 
bil njegov prvi prihod. 
Živeti v sedanjosti: Kar pomeni, da vsak dan našega življenja doživljamo 
»prisotnost Jezusa Kristusa« v sebi in da je On po nas prisoten v svetu. Živeti v 
pravičnosti in ljubezni, vselej budni; hoditi po Gospodovi poti. 
Priprava na bodočnost: Pripravimo se na »parusijo«, to je na drugi prihod Jezusa 
Kristusa v veličastvu njegove slave. Tedaj bo prišel kot Gospod in Sodnik vseh 
narodov in bo nagradil z Nebesi vse, ki so v Njega verovali in živeli kot zvesti otroci 
Gospodovi in dobri bratje drugim. Čakamo na Njegov veličasten prihod, ki nam bo 
prinesel odrešenje in večno življenje brez trpljenja. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 2. december 

1. adventna nedelja, 
nedelja Karitas 

Bibijana, mučenka 

    800   †† starši in vsi Babič 
  800   za žive in †† župljane in dobrotnike 

   930  † Albin Šket 
1800  †† Aljaž Avbelj in Veronika Krajnc 
1100   Trem:  †† Veronika in iz družine Novak 

PONEDELJEK, 3. december 
Frančišek Ksaver, duh. 

  800   † Vinko Toman 
1800  za vse potrebe 

TOREK, 4. december 
Barbara, mučenka 

  800   ††  
1800  † Marija Vrenko 

SREDA, 5. december 
Saba, opat, puščavnik 

  800   
1800  v dober namen 

ČETRTEK, 6. december 
Nikolaj (Miklavž), škof 

  800   † br. Robert Podgoršek (obl.) 
1800  † Matjaž Križnik 

PETEK, 7. december 
Ambrozij, škof, c. uč. 

  800   
1800  v zahvalo po osebnem namenu 
1700   Miklavž: po namenu   

SOBOTA, 8. december 
Brezmadežno spočetje DM  

  800   † Marija Vrenko 
1800  po namenu, za vse potrebe 

NEDELJA, 9. december 

2. adventna nedelja 

Valerija, mučenka 

    800   †† starši in vsi Gabršek 
  800   za žive in †† župljane in dobrotnike 

   930  †† čebelarji in Henrik Peternel 
1800  †† Helena in Franc Levec 
1100   Tremerje: † Hinko Zupanc 

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


