ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA

OZNANILA
http://www.cecilija.net/

27. januar 2019 – 4 –
3. nedelja med letom
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,1-4;4,14-21)
Ker so že mnogi poskušali urediti poročilo o dogodkih, ki so se zgodili med nami, kakor
so nam jih sporočili tisti, ki so bili od začetka očividci in služabniki besede, sem sklenil
tudi jaz, ko sem vse od začetka natančno poizvedel, tebi, spoštovani Teófil, vse po vrsti
popisati, da spoznaš zanesljivost naukov, o katerih si bil poučen. Tisti čas se je Jezus v
môči Duha vrnil v Galilejo in glas o njem se je razširil po vsej okolici. Učil je po njihovih
shodnicah in vsi so ga slavili. Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji
navadi šel v shodnico. Vstal je, da bi bral, in podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil je
zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano: ›Duh Gospodov je nad menoj, ker me je
mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, naj oznanim jetnikom prostost in
slepim, da spregledajo, da zatirane pustim na svobodo, da oznanim leto Gospodove
milosti.‹ Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sédel. Oči vseh v shodnici so bile uprte
vanj. In začel jim je govoriti: »Danes se je to Pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali.«
Gospodovo darovanje ali svečnica, 2. februarja.
Pri mašah bomo blagoslovili sveče, saj je luč prispodoba Mesija, Odrešenika.
Svečnica je tudi dan posvečenega življenja – torej poseben praznični dan redovnic in
redovnikov. Za celjsko škofijo bo ta dan pazničina sveta maša v župniji v Petrovčah ob
10. uri. Vsi lepo vabljeni!
Celodnevno češčenje v naši župniji, 3. in 4. februar - Vsako leto ta dva dneva naša
župnija v imenu vse škofije moli in časti Najsvetejše.
Spored za oba dneva: samo v nedeljo 9.00 – 9.30 veroučenci; 10.00 - 11.00 Polule; 11.00
- 12.00 Košnica; 12.00 - 13.00 Breg, Lisce, Maistrova, Anski vrh; 13.00 - 14.00 Zagrad;
15.00 – 16.00 Pečovnik; 16.00 - 17.00 Frančiškova družina in ŽPS; 17.00 – 17.30
veroučenci. (Tremerje v nedeljo 10.00 – 11.00).
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 češčenju
Jezusovega Srca in adoraciji po večerni maši.
Dom sv. Jožef Celje vabi na predavanje za starše in vzgojitelje z naslovom »Radosti in
pasti sodobne tehnologije pri odraščanju otrok«
Nekemična zasvojenost namreč postaja vedno večji problem ne le pri otrocih, čeprav so
ti med najbolj ranljivimi skupinami, ampak vpliva tudi na odrasle, družine in celotno
družbo. Na kaj morajo biti starši še posebej pozorni? Kdaj je čas, da otrok dobi pametni
telefon?
Predavanje bo v torek, 29. januarja 2019, ob 19. uri. Predavatelj: Miha Kramli, vodja
klinike za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti v Zdravstvenem domu Nova Gorica.

Družina v vsak slovenski dom - 3. februarja 2019 bo izšla prenovljena številka
Družine, ki bo obogatena z novimi vsebinami in sodobnejšo podobo. Izkoristite
priložnost, saj bodo to nedeljo na voljo posebne naročilnice, ki vam bodo omogočile
prejemanje treh zaporednih številk tednika brezplačno, ob tem vam bomo poklonili
priložnostno darilo (prejmejo ga tudi vsi naročniki): kuharsko knjižico Praznične
dobrote. Čim več bomo brali, globlje premišljevali, tem laže bodo prišle vsebine
evangelija v srca in tam tudi ostale, da bomo tudi živeli in ravnali kot kristjani. Svet tako
ne bo šel mimo nas, ampak ga bomo razumeli in sprejemali, spodbujali zares pomembne
vrednote, ki spreminjajo svet in bodo ostale zapisane v srcu vsakega izmed nas in vseh,
ki prihajajo za nami. Berite dobre zgodbe, resnične novice.

KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 27. januar
3. nedelja med letom
- nedelja Svetega pisma
Angela Merici, devica,
ustanoviteljica uršulink
PONEDELJEK, 28. januar
Tomaž Akvinski, duh., c. uč.
TOREK, 29. januar
Konstancij, škof

800
800
930
1800
1100

† Anton Pirtovšek (30. dan)
† Martin Topole (8. dan)
v zahvalo
† Matilda Jesenek (gr. 27)
Tremerje: †† Ciril in Marija Hriberšek
ter Karl Cvetrežnik

800 †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi
800 † Matilda Jesenek (gr. 28)
1800 † Marija Ojstršek
800 †† iz družine Ravnjak
800 † Matilda Jesenek (gr. 29)
1800 † Ivica Rajtmajer

SREDA, 30. januar
Hijacinta Mariscotti, tretjered.

800 †† Janko Gartner in Peter Krek
800 † Matilda Jesenek (gr. 30)
1800 †† Anton in Marko But

ČETRTEK, 31. januar
Janez Bosko, ust. salezijancev

800 † Alojzija Čerenak (gr. 1)
800 za zdravje
1800 †† iz družine Ribar

PETEK, 1. februar
Brigita irska, opat. – prvi petek

800 † Anton Pirtovšek
800 † Alojzija Čerenak (gr. 2)
1800 † Branko Gašpar (8. dan)

SOBOTA, 2. februar
800 † Jožefa Gračnar (obl.)
Jezusovo darovanje – svečnica 800 † Alojzija Čerenak (gr. 3)
- prva sobota 1800 † s. Mara Vampelj
NEDELJA, 3. februar
4. nedelja med letom
- celodnevno češčenje
Blaž, škof, mučenec

800 † Mitja Ivanšek (obl.)
930 † Alojzija Čerenak (gr. 4)
1800 †† Marija Kamšak in Janko Štrukelj
1100 Trem.: †† Angela in Ivan Skale, Ludvik Lešek
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