ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA

OZNANILA
http://www.cecilija.net/

28. julij 2019 – 28 –
17. nedelja med letom
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 11,1-13)
Nekoč je Jezus na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev
dejal: »Gospod, naúči nas moliti, kakor je tudi Janez naúčil svoje učence.« Rekel jim
je: »Kadar mólite, recite: Oče! Posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo. Naš
vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne in odpústi nam naše grehe, saj tudi mi
odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan, in ne daj, da pademo v skušnjavo!«
In rekel jim je: »Kdo izmed vas, ki ima prijatelja, bo prišel opolnoči k njemu in mu
rekel: ›Prijatelj, posodi mi tri hlebe kruha, kajti k meni je s potovanja prišel prijatelj
in mu nimam s čim postreči,‹ in mu bo oni znotraj odgovóril: ›Ne nadleguj me! Vrata
so že zaprta in moji otroci z menoj v postelji, ne morem vstati in ti dati.‹ Povem vam:
Če ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo vstal zaradi njegove
nadležnosti in mu dal, kolikor potrebuje. Tudi jaz vam pravim: Prosíte in vam bo
dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! Kajti vsak, kdor prosi,
prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo. Ali je med vami oče, ki bo
dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo? Ali mu bo dal škorpijona, če ga bo
prosil za jajce? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove,
koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.«
Sv. Marija Angelska v Porcijunkuli (2. avgust): Porcijunkula je majhna cerkvica
na ravnini pod Assisijem, nad katero danes stoji mogočna bazilika. To je svet kraj,
zibelka Frančiškovega bratstva. Tu so bratje živeli v skladu z začrtano smerjo,
katere hrbtenica je bil evangelij. Vse so imeli skupno in se niso borili drug proti
drugemu, ampak samo proti sebi: proti napuhu, oholosti, zagrenjenosti,
zamerljivosti … Porcijunkula je bila za Frančiška poseben kraj milosti, zato je
bratom naročal, naj tega kraja nikdar ne zapustijo. Za pobožne romarje pa je od
papeža Honorija III. izprosil poseben porciunkulski odpustek, ki so ga na ta dan
deležni tudi vsi verniki, ki so pod določenimi pogoji pri sveti maši v cerkvi, kjer
delujejo Frančiškovi manjši bratje.
Program praznovanja: svete maše bodo ob 7., 8 (vodi upokojeni škof. dr. Stanislav
Lipovšek), 9.30 (vodi upravitelj celjske škofije Rok Metličar), 11. in 18. uri.
Ves dan bo priložnost za sveto spoved!
Prvi petek in sobota v mesecu : V tem tednu bosta tudi prvi petek in sobota v
mesecu. Že v četrtek vabljeni k molitvi in maši za nove duhovne poklice in v soboto
k molitvi za svetost duhovnikov.
Ker je na prvi petek porciunkula, bo tokrat obisk bolnikov izjemoma na prvi četrtek.

Nabirka za MIVO: Bog povrni za vaš dar za MIVO. Zbrali smo 1.200 €.
Bog povrni vsem, ki ste v juliju poskrbeli za urejenost cerkva. V avgustu so za
župnijsko cerkve na vrsti župljani iz Zagrada, Zvodnega, Pečovnika in Osence.
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.
Romanje v San Giovanni Rotondo (17. – 22. avgust 2019): Bratje kapucini
vabimo na romanje k svetemu patru Piju v San Giovanni Rotondo, v njegov rojstni
kraj Pietrelcino, k sv. nadangelu Mihaelu na goro Gargano in k sv. Nikolaju v Bari.
Prijavnice z več informacijami dobite na pultu pri oglasni deski.
Oratorij tudi v naši župniji zadnji teden avgusta. Več informacij bomo objavili v
naslednjih oznanilih, najdete pa jih tudi na župnijski strani www.cecilija.net.
KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 28. julij
17. nedelja med letom
Viktor I., papež
PONEDELJEK, 29. julij
Marta, Lazarjeva sestra
TOREK, 30. julij
Peter Krizolog, škof, c. uč.

800 †† Koren, Tuhtar in sorodniki
930 † Albin Šket (obl.)
1800 † Stanislav Gorenjak (8. dan)
1100 Tre: †† Janez in Antonija Zupanc,
Jurij in Marija Lešek
800 †† Minkičevi
1800 †† Vida in Martin Cizelj
800 †† Lovračevi in Ribarjevi
1800 v zahvalo za zdravje

SREDA, 31. julij
Ignacij Lojolski, ustan. jezuitov

800 sv. Antonu v zahvalo
1800 po namenu

ČETRTEK, 1. avgust
Alfonz M. Ligvorij, škof, c. uč.

800 † Frančiška Tovornik (gr. 1)
1800 po namenu

700 v čast Božjemu usmiljenju
800 † Majda Kink
SV. MARIJA ANGELSKA V 930 †† Drago Štravs in Brigita Drofenik
1100 po namenu
PORCIUNKULI
- prvi petek 1800 † Frančiška Tovornik (gr. 2)
PETEK, 2. avgust

SOBOTA, 3. avgust
Martin, menih - prva sobota
NEDELJA, 4. avgust
18. nedelja med letom
Janez M. Vianney, arški župnik

800 † Frančiška Tovornik (gr. 3)
1800 po namenu
800 †† Franc in Magda Tratnik
930 † Frančiška Tovornik (gr. 4)
1800 za žive in †† župljane in dobrotnike
1100 Tremerje: † mama Marta

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

