
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

8. marec 2020 – 9 – 

2. postna nedelja 

 
Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 17,1-9) 
Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih pêljal 
na visoko goro, na samo. Vpričo njih se je spreménil. Njegov obraz je zasijal 
kakor sonce in njegova oblačila so postala bela kakor luč. In glej, prikazala sta 
se jim Mojzes in Elija, ki sta govorila z njim. Peter pa se je oglasil in rekel Jezusu: 
»Dobro je, da smo tukaj, Gospod! Če hočeš, postavim tu tri šotore; tebi enega, 
Mojzesu enega in Eliju enega.« Ko je še govóril, jih je obsenčil svêtel oblak, in 
glej, glas iz oblaka je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; 
njega poslušajte!« Ko so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo 
prestrašili. In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in rekel: »Vstanite in ne bojte se!« 
Ko pa so povzdignili oči, niso videli nikogar razen Jezusa samega. In medtem ko 
so šli z gore, jim je Jezus zapovedal: »Nikomur ne povejte, kar ste videli, dokler 
Sin človekov ne bo vstal od mrtvih!«  

Nabirka današnje, kvatrne nedelje je za bogoslovje in jo toplo priporočamo. 

Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 9. marca ob 19. uri. 
Člani, lepo vabljeni. 

Molitvena zveza za duhovne 

poklice celjske škofije in dekanija 

Celje vabita  na redni mesečni 

molitveni shod, ki bo prihodnjo 

nedeljo, 15. marca 2020 v cerkvi 

Marijinega vnebovzetja v Celju. 

Ob 15 uri križev pot in molitvena 

ura za nove duhovne poklice in ob 16 uri sveta maša. Vabljene molitvene skupine, 

člani MZDP in verniki, ki vztrajno in zaupno molite za nove duhovne poklice!  

Dragi ljubitelji glasbe! 

Župnija sv. Cecilije v Celju vas vabi na dobrodelni koncert, ki bo 14. aprila 2020 

ob 19. uri v dvorani glasbene šole Slomškov trg 10. Vstop je prost.  Namesto 

vstopnic bomo veseli prostovoljnih prispevkom s pomočjo katerih bi  želeli 

obnoviti orgle v cerkvi sv. Cecilije. 

Lepo vabljeni! 

Dom sv. Jožef Celje vabi na: 

- Predavanje iz sklopa »Blaženi A. M. Slomšek za življenje danes«,  
ko bomo z upok. mariborskim nadškofom dr. Marjanom Turnškom 
razmišljali »o Slomškovi svetniški poti«. 

Vabljeni v torek, 10. marca, ob 19. uri, v Jožefovo dvorano Doma 

- Postni koncert iz sklopa »Glasba na hribu«.  
Z nami bodo Mešani pevski zbor sv. Jakob, ter vokalna skupina Jakobčani. 

Vabljeni v nedeljo, 8. marca 2020, ob 19. uri, v cerkev Sv. Jožefa Celje. 
 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 8. marec 

2. postna nedelja 

Janez od Boga, red. ustanovitelj 

  800   † Frančiška Vrečer 
  930   † Majda Kink 
1800  †† Janez Podpečan (obl.) in sorodniki 
1100  Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 9. marec 
Frančiška Rimska, redovnica 

    800   po namenu 
1800   † Stanislav Pan in za njegovo družino 

TOREK, 10. marec 
40 mučencev iz Armenije 

  800   za ozdravitev družinskega debla  
          ter duševno zdravje (6) 
1800  Uroš Čanžek (8. dan) 

SREDA, 11. marec 
Benedikt, opat 

  800   za ozdravitev družinskega debla  
          ter duševno zdravje (7) 
1800  po namenu 

ČETRTEK, 12. marec 
Inocenc I., papež 

  800   za ozdravitev družinskega debla  
          ter duševno zdravje (8) 
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 13. marec 
+ Leander Seviljski, menih, škof 

  800   za ozdravitev družinskega debla  
          ter duševno zdravje (9) 
1800  † Anica Gnus (obl.) 

SOBOTA, 14. marec 
Matilda, kneginja 

  800   † Jožefa Arnšek 
1800   †† Ivan in Štefka Končan 

NEDELJA, 15. marec 

3. postna nedelja 

Ludovika de Marilac, redovnica 

  800   † Jože in straši Belaj 
  930   † Franc Dobrajc 
1800  † Milan Šubaraš (30. dan) 
1100  Tremerje: †† Jože in Nada Magdalenc  
                                   ter Anton Bevc 
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