
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

21. julij 2019 – 27 – 

16. nedelja med letom 
 
 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,38-42) 
Tisti čas je Jezus prišel v neko vas in žena z imenom Marta ga je sprejela v svojo 
hišo. Imela je sestro, ki ji je bilo ime Marija. Ta je sedla h Gospodovim nogam in 
poslušala njegovo besedo, Marta pa je imela s postrežbo veliko dela. Pristopila 
je in rekla: »Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila sámo streči? Reci ji vendar, 
naj mi pomaga!« Gospod ji je odgovóril: »Marta, Marta, skrbi in vznemirja te 
veliko stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izbrala boljši del, ki ji ne bo 
odvzet.« 

Krištofova nedelja in blagoslov vozil, 21. julij  

Akcija MIVA se izvaja že od leta 1927, v Sloveniji pa poteka neprekinjeno zadnjih 
32 let. Potrebe po vozilih v misijonskih deželah so stalnica in obenem nuja, saj 
si dandanes brez njih uspešnega opravljanja svojega poslanstva misijonarji 
sploh ne morejo zamisliti. Akcija MIVA se tako kaže kot izjemno uspešen 
projekt, saj je krepko pripomogel, da se je po svetu naredilo veliko dobrega. Zato 
želimo akcijo še naprej krepiti.  

Misijonska vozniška akcija MIVA Slovenija deluje v okviru Misijonskega 
središča Slovenije in je članica svetovne akcije MIVA. 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. 

Zahvala z Madagaskarja – škofija Ihosy - Ponovno želim izraziti svojo 
hvaležnost za vašo donacijo, ki smo jo prejeli za nakup avta za našo škofijo in 
opravljanje mojega poslanstva, ki mi je kot škofu zaupano. Večkrat se moram 
podati na pot v glavno mesto in po drugih škofijah, kjer se škofje zbiramo na 
rednih srečanjih. Sam delujem v škofiji Ihosy, kjer je pred leti deloval tudi sedaj 
že pokojni, slovenski misijonar Ivan Štanta. Naša škofija po velikosti pokriva 
območje celotne Slovenije. Ceste si na nekaterih predelih sploh ne zaslužijo 
imena ceste in to naš potovalni čas med župnijami in škofijami še podaljša. Brez 
ustreznega vozila pa bi verjetno vseh teh potrebnih obiskov ne opravili. Zato naj 
Vam Bog vsem stoterno povrne in vas ohrani pri zdravju. Bog vas blagoslovi.  

škof Mgr Fulgence Razakarivony 

Župnijsko romanje na Ptuj bo v soboto, 7. septembra 2019. Skozi najstarejše 
Slovensko mesto bomo imeli voden ogled in romarsko sveto mašo v cerkvi sv. 
Leopolda, ki je bila pred kratkim posvečena. Seveda bomo obiskali tudi Marijo 
na Ptujski gori in imeli romarsko kosilo. 

Dom sv. Jožef Celje vabi na koncert iz sklopa Večeri v atriju z naslovom 
»Župljani župljanom«, in sicer nam bodo ob veznem besedilu z glasbo 
spregovorili Primož Krt, Ivo Umek, Andrej Gubenšek, Gregor Gubenšek, Anja 
Logar, Simon in Katarina Mlakar, s pesmijo pa Andreja Zakonjšek Krt ter Fantje 
z Jožefovega hriba kot skupina in solisti. Koncert bo v nedeljo, 28. julija 2019, 
ob 19. uri, v atriju Doma sv. Jožef Celje (v primeru dežja v Kardinalovi dvorani). 
Vstop prost – vabljeni! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 21. julij 

16. nedelja med letom 

Lovrenc iz Brindisija, kapucin - 
Krištofova nedelja 

  800  †† Tone in Angela Teršek in sorodniki 
  800   za žive in †† župljane in dobrotnike                                                                                                                               
  930   †† Mihael Tržan in Simon Pušnik 
1800   †† Franc in Nada Loger 
1100   Tremerje: † Alojzija Centrih 

PONEDELJEK, 22. julij 
Marija Magdalena, spokornica 

    800   po namenu 
1800  † Majda Kink 

TOREK, 23. julij 
Brigita Švedska, redovnica, 

sozavetnica Evrope 

    800   † Antonija Vodopivec (obl.) 
1800  †† Ana Ivan in Milan Ploj,  
               Ana in Vincenc Novak              

SREDA, 24. julij 
Krištof, mučenec 

    800   †† Drago in Fanika Svet 
1800   za srečen porod 

ČETRTEK, 25. julij 
Jakob Starejši, apostol 

  800   po namenu                                                                                                          
1800   † Marko Mavrič 

PETEK, 26. julij 
Joahim in Ana, straši DM 

    800   †† Anči Kamšak in Janko Štrukelj 
1800  † Vera Mejaš 

SOBOTA, 27. julij 
Gorazd in Kliment 

    800   po namenu 
1800  † Albin Šket (obl.) 

NEDELJA, 28. julij 

17. nedelja med letom 

Viktor I., papež 

  800  †† Koren, Tuhtar in sorodniki 
  800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   † Albin Šket (obl.) 
1800   † Stanislav Gorenjak (8. dan) 
1100   Tremerje: †† Janez in Antonija Zupanc,  
                                   Jurij in Marija Lešek 
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