ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA

OZNANILA

Nedelja svetniških kandidatov Celjske škofije in molitev za nove duhovne
poklice bo na 5. velikonočno nedeljo, 19. 5. V Marijini cerkvi v Celju bo ob 15.00
molitvena ura in ob 16.00 sveta maša, ki jo bo vodil upokojeni škof dr. Stanislav
Lipovšek. Lepo vabljeni!

http://www.cecilija.net/

12. maj 2019 – 18 –
4. velikonočna nedelja

KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI

NEDELJA, 12. maj
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,27-30)
Tisti čas je Jezus rekel: »Moje ovce poslušajo moj glas;
jaz jih poznam in hodijo za menoj. Dajem jim večno
življenje; nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo
iztrgal iz moje roke. Moj Oče, ki mi jih je dal, je večji od
vseh, in nihče jih ne more iztrgati iz Očetove roke. Jaz in
Oče sva eno.«
Sveta birma – Naši mladi kristjani Ana Š., Ana V., Ema,
Gal, Gašper, Jan, Klemen, Lana, Maja, Mateja, Matjaž, Metka, Neja, Nika A., Nika
Č., Nika P., Sebastijan, Sonja, Timotej, Tjaša, Tomaž, Urh, Vid, Zala in Živa ter
Špela iz župnije Sv. Danijela bodo danes prejeli Svetega Duha, saj jim bo
birmovalec g. škof dr. Stanislav Lipovšek podelil zakrament svete birme.
Želimo jim, da bi ostali trdni v veri ter dobri in veseli kristjani.
Smo skupina 9 študentov različnih
fakultet
Univerze
v
Ljubljani,
prostovoljcev programa POTA, ki se letos
poleti za šest tednov odpravlja na
Madagaskar, kjer bomo pomagali slovenskim
misijonarjem. Organizirali in vodili bomo oratorije
(poučne delavnice, igre, učenje angleškega jezika) za
več kot 2000 otrok.
Del sebe želimo podariti ljudem, ki potrebujejo našo
pozornost in pomoč. Ta izkušnja nas bo spodbudila k
medčloveški solidarnosti in globalni soodgovornosti.
Naša želja je ljudem na Madagaskarju pomagati tudi finančno. Z zbranimi
sredstvi bi lahko slovenski misijonarji še naprej skrbeli za razvoj zdravstvene in
šolske infrastrukture, kar je nujno zaradi visoke smrtnosti in slabo pismenega
prebivalstva. Prostovoljci se bomo trudili, da bo vaša in naša pomoč na
Madagaskarju poplačana s čim več iskrenimi nasmehi. Darove bomo v naši
župniji zbirali v nedeljo, 19. 5. po dopoldanskih svetih mašah.
Iskrena hvala za pozitivne misli, priporočila v molitvi in darove.

4. velikonočna nedelja
- nedelja Dobrega Pastirja
Leopold Mandić, kapucin
PONEDELJEK, 13. maj
Fatimska Mati Božja

800 † Angela Klep (8. dan)
930 † s. Mara Vampelj
930 † Božidar Safran
1800 † Leopold Esih
1100 Tremerje: † Ludvik Lešek

1600 Miklavž: za žive in †† župljane in dobrotnike

800 v dober namen
800 za rešitev družine (15)
1800 † Pavel Mejaš

TOREK, 14. maj
Bonifacij, mučenec

800 za rešitev družine (16)
1800 † Majda Kink
1800 † Antonija Lončar (pogrebna)

SREDA, 15. maj
Izidor, kmet

800 za rešitev družine zdravje (17)
1800 † Ivan Vouk (obl.)
1900 Tremerje: po namenu

ČETRTEK, 16. maj
Janez Nepomuk, duh., muč.

800 za rešitev družine (18)
1800 † Cecilija Fajs

PETEK, 17. maj
Jošt, puščavnik

800 za rešitev družine (19)
1800 † Mitja Lamušič

SOBOTA, 18. maj
Janez I., papež, mučenec
NEDELJA, 19. maj
5. velikonočna nedelja
Krispin, redovnik

800 †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi
800 za rešitev družine (20)
1800 † Jože Ozmec (obl.)

800 † Rafael Trobiš
800 za rešitev družine (21)
930 † Ljudmila Palir
1800 za žive in †† župljane in dobrotnike
1100 Tremerje: † Anica Gnus
1600 Miklavž: †† Jože, Marija in Stanko Kopinšek
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