Spremembe pri sestrah FMM – S. 1. septembrom se poslavlja s. Josipa Jurić, v Celje pa
je prišla s. Cirila Koršič. S. Josipi se zahvaljujemo in ji želimo obilo blagoslova.

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA

OZNANILA

Prvi petek in sobota v mesecu - V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v mesecu. V
četrtek vabljeni k maši in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17h), v petek k spovedi,
češčenju Jezusovega Srca in adoraciji po večerni maši.

http://www.cecilija.net/

1. september 2019 – 33 –
22. nedelja med letom
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 14,1.7-14)
Ko je Jezus v soboto prišel na obed v hišo nekega prvaka med farizeji, so ga ti opazovali.
Ko je videl, kako si izbirajo prve sedeže, je povabljenim povedal priliko. Govóril jim je:
»Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sédaj na prvo mesto, ker je lahko povabljen kdo, ki
je imenitnejši od tebe, pa bo prišel tisti, ki je povabil tebe in njega, in ti rekel: ›Daj prostor
temu!‹ Takrat se boš začel v sramoti presedati na zadnje mesto. Kadar si povabljen, pojdi
in sédi na zadnje mesto, da ti reče tisti, ki te je povabil, ko pride: ›Prijatelj, pomakni se
više!‹ Takrat boš počaščen vpričo vseh, ki so s teboj pri mizi; kajti vsak, kdor se povišuje,
bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.« Tistemu, ki ga je povabil, pa je govóril:
»Kadar prirejaš kosilo ali večerjo, ne vabi ne prijateljev ne bratov ne sorodnikov ne
bogatih sosedov, da te morda tudi oni ne povabijo in ti povrnejo. Nasprotno, kadar
prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in blagor tebi, ker ti ne morejo
povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju pravičnih.«
VEROUK V ŠOLSKEM LETU 2019/20
Raz

Urnik verouka

Učbenik

Cena

1

Sreda ob 1700 – s. Cirila

Praznujemo in se veselimo – d. z.

10,00 €

2

Torek ob 1710 - kat. Mojca V.

Praznujemo z Jezusom - d. z.

10,00 €

3

Četrtek ob 1700 – s. Ania

Kristjani praznujemo skupaj – d. z.

10,00 €

4

Ponedeljek ob 1700
– s. Ania

Pot v srečno življenje
Pot v srečno življenje - d. z.

8,50 €
5,00 €

5

Ponedeljek ob 1700
- katehistinja Majda K.

Znamenja na poti k Bogu
Znamenja na poti k Bogu- d. z.

8,50 €
5,00 €

6

Torek ob 1700
- br. Marjan

Skupaj v novi svet
Skupaj v novi svet – d. z.

8,50 €
5,00 €

7

Sreda ob 1700 – br. Marjan

Radi živimo (za dva letnika)

17,00 €

8

Četrtek po pouku - br. Marjan

Radi živimo (za dva letnika)

17,00 €

9

Sreda po pouku - br. Marjan

Gradimo prihodnost

8,5 €

Liturgični zvezek: veroučenci potrebujejo tudi liturgični zvezek, cena je 3 €.
Verouk - Novo veroučno leto bomo začeli v nedeljo, 8. septembra s sveto mašo, pri
kateri se bomo zahvalili za počitnice in prosili blagoslova za novo veroučno in šolsko
leto. Otroci naj k tej sveti maši prinesejo šolske torbe, da jih bomo blagoslovili!

Čiščenje župnijske cerkve in župnijskih prostorov - Bog povrni vsem, ki ste v
avgustu čistili in krasili naše cerkve. V mesecu septembru župnijsko cerkev čistijo Breg,
Maistrova ulica, Lisce in Polule.
Župnijsko romanje na Ptuj in Ptujsko goro, sobota, 7. september 2019, odhod
avtobusa ob 7. uri. Še je nekaj prostih mest.
Škofijsko srečanje bolnih, invalidov in starejših bo v nedeljo, 8. septembra v baziliki
Lurške Matere Božje v Brestanici, zbiranje ob 14. uri in ob 15. uri slovesno somaševanje.

KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 1. september
22. nedelja med letom
– angelska nedelja
Egidij (Tilen), opat

800 †† Franc Respet in Terezija Krajnc
930 v zahvalo za sv. krst
1800 †† starši Pančič
1100 Tremerje: † Jože Bezgovšek

PONEDELJEK, 2. september
Marjeta, devica, mučenka

800 †† Jure in Tadeja Bitenc
1800 zahvala in za blagoslov. S. Josipe

TOREK, 3. september
Gregor Veliki, papež, c. uč.

800 †† Franc Smole in sorodniki
1800 po namenu

SREDA, 4. september
Rozalija, devica, spokornica

800 za vse dobrotnike in verne duše
1800 † Jožefa Tomažič (30. dan)

ČETRTEK, 5. september
800 †† starši Podbreznik
Mati Terezija, red. ustanoviteljica 1800 † Majda Kink
PETEK, 6. september
Zaharija, prerok

800 po namenu
1800 za blagoslov pripravnikov pripravnikov
za stalni diakonat in njihovih družin

SOBOTA, 7. september
Marko Križevčan, mučenec

800 †† starši Guzej, Škorjanc, Smole
in sorodniki
1800 †† iz družine Polir, Gorjan in Svetel

NEDELJA, 8. september
23. nedelja med letom
Marijino rojstvo
– mali šmaren
Korbinijan, škof

800 † Marjan Jazbec
930 †† starši Hajnšek in Štuler
1800 †† starši Srebot in Vrečer
1100 Tremerje: †† oče Franc
in mama Marta Vrečar

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

