ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA

OZNANILA
http://www.cecilija.net/

24. november 2019 – 44 –
JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 23,35-43)
Tisti čas so se voditelji ljudstva norčevali iz Jezusa in govorili: »Druge je rešil,
naj reši sebe, če je on Božji Mesija in Izvoljenec.« Posmehovali so se mu tudi
vojaki; pristopali so in mu ponujali kisa. Govorili so: »Če si judovski kralj, reši
samega sebe.« Nad njim je bil tudi napis: ›Ta je judovski kralj.‹ Eden od
hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je preklinjal in mu govóril: »Ali nisi ti
Mesija? Reši sebe in naju!« Drugi pa mu je odgovóril in ga svaril: »Ali se ne bojiš
Boga, saj te je zadela enaka obsodba? In naju po pravici, kajti prejemava
primerno povračilo za to, kar sva storila; ta pa ni stóril nič hudega.« In govóril
je: »Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!« In on mu je rekel:
»Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v raju.«
Teden Karitas, 25. 11. - 1. 12. 2019 - »Dobro iz vsakega srca.« V tem tednu smo
povabljeni k sočutju, dobroti in konkretni solidarnosti z ljudmi v stiski. Vsako
človeško srce je zmožno dobrote in ljubezni do bližnjega, vsako človeško srce je
poklicano k dobroti in jo lahko izkaže. Iz vsakega srca pa lahko pride dobra misel in
želja, dobra beseda in spodbuda, dobro delo.
V Tednu Karitas bo Slovenska karitas 27. 11. 2019 organizirala dobrodelni koncert
Klic dobrote, ki bo tradicionalno potekal v dvorani Golovec v Celju. Koncert bo v živo
prenašala RTV Slovenija. Tudi tokrat nas Slovenska karitas vabi, da pokažemo
sočutje in solidarnost do družin v stiski ter jim podarimo svoj prispevek. Ob tem še
posebej želi pomagati otrokom in mladim v revnih družinah, ki jih je zaradi
negotove zaposlitve, prenizkih dohodkov, nesreč, zadolženosti ali bolezni staršev
vse več. Pomanjkanje lahko njihove otroke zaznamuje za vse življenje. Družine
najprej potrebujejo osnovno pomoč s hrano, plačilom položnic, kurjavo in
higienskimi pripomočki. Dobrodelni koncert in spremljajoče akcije Karitas v
mesecu decembru so glavni vir za materialno pomoč na župnijskih Karitas, kjer
pomoč vsako leto prejme več kot 20.000 družin v stiski. Karitas ljudem v stiski
odpira vrata na 464 župnijskih Karitas, kjer se preko celega leta 11.200
prostovoljcev trudi pomagati, podpirati in opogumiti ljudi v stiski.
Oratorijsko dopoldne: Le še nekaj dni nas loči do prve adventne nedelje,
do tistega dne, ko se začnemo pripravljati na Božič. V pripravi na Božič pa ne sme
manjkati adventni venček.
Vabimo vas, da venčke izdelamo skupaj - v soboto, 30. novembra 2019, med 9. in
12. uro. Obvestilo s podrobnejšimi informacijami bodo otroci dobili pri verouku.

6. decembra goduje sveti Miklavž - na sam god bo obiskal otroke v naši župniji.
Se pa sveti Miklavž priporoča svojim pomočnikom, zato v naši cerkvi pod korom
stoji poseben, Miklavžev nabiralnik.
KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI

NEDELJA, 24. november
JEZUS KRISTUS,
KRALJ VESOLJSTVA
Andrej Dung-Luc, duhovnik
in drugi vietnamski mučenci
PONEDELJEK, 25. november
Katarina Aleksandrijska, d., m.

800 †† starši Ribič, Hriberšek, sestra Ivana,
Franc Janežič in Sarica
800 za žive in †† župljane in dobrotnike
930 †† starši Pustinek, Jazbec
in Ivana Rajtmajer
1800 za vse pokojne
1100 Tremerje: †† Žerovnik in Strmšek
800 za vse pokojne
1800 za zdravje

800 za vse pokojne
Obletnica posvetitve ce. stolnice 1800 † Angela Tratnik
TOREK, 26. november

SREDA, 27. november
Modest in Virgil, škofa
ČETRTEK, 28. november
Katarina Laboure, redovnica
PETEK, 29. november
Filomen, mučenec

800 † Stanislav Gorenjak
800 za vse pokojne
1800 †† Nežika in Franci Plajnšek
800 za vse pokojne
1800 † Albin Šket
800 za vse pokojne
1800 † Jožefa Tomažič

SOBOTA, 30. november
Andrej, apostol

800 za vse pokojne
1800 † Terezija Robnik (obl.)

NEDELJA, 1. december
1. adventna nedelja

800
930
1800
1100

Edmund Campion, mučenec

†† Rafael in starši Trobiš
† Leopold Esih
† Rozalija Hajnšek
Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike
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