
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

18. avgust 2019 – 31 – 

20. nedelja med letom 
 
 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 12,49-53) 
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in 
kako želim, da bi se že razplamtel! Moram pa prejeti krst in v kakšni stiski sem, 
dokler se to ne dopolni! 
Mislite, da sem prišel na zemljo prinašat mir? Ne, vam rečem, ampak razdeljenost. 
Odslej bo namreč v eni hiši pet razdeljenih: trije proti dvema in dva proti trem; 
razdelili se bodo: Oče proti sinu in sin proti očetu; mati proti hčeri in hči proti 
materi; tašča proti svoji snahi in snaha proti tašči.« 

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 Torek po pouku – br. Marjan Radi živimo (za dva letnika)  

8 Četrtek po pouku  - br. Marjan Radi živimo (za dva letnika) 17,00 € 

9 Sreda po pouku - br. Marjan Gradimo prihodnost 8,5 € 

Vpis veroučencev bo prvi teden v septembru. 

Župnijsko romanje na Ptuj bo v soboto, 7. septembra 2019, odhod avtobusa ob 7. 
uri. Skozi najstarejše slovensko mesto bomo imeli voden ogled. Romarsko sveto 
mašo bomo imeli v cerkvi sv. Leopolda, ki je bila pred kratkim posvečena. Poromali 
bomo tudi k Mariji Zavetnici na Ptujski Gori. Cena romanja s kosilom je 20 €. 
Prijavite se čim prej. 

26. - 31. avgust 2019:  Imaš  moč                                                                     
Počitnice so iz dneva v dan krajše, je pa zato vedno bližje naš 

oratorij. Zastava je že izdelana, izbran je cilj našega 

oratorijskega romanja, pripravljene so številne oratorijske 

aktivnosti. Verjamemo, da bo tudi letošnji oratorij zanimiv, 

razigran, pester.  Začnemo v ponedeljek, 26. avgusta 2019 ob 9. 

uri. Staršem, ki ste svoje otroke že prijavili, se tudi letos zahvaljujemo za 

zaupanje, ki potrjuje naše delo v preteklih letih, in nas spodbuja k zavzetosti 

tudi letos. Do sredine tedna vam bomo po elek.pošti poslali dodatne 

informacije. Če ste morda spregledali rok prijav – nekaj mest je še prostih, 

zato lahko svojega otroka v naslednjih dneh še prijavite. Informacije o 

oratoriju lahko najdete na župnijski strani www.cecilija.net.. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 18. avgust 

20. nedelja med letom 

Helena (Alenka), cesarica 

  800  † Martin Topole 
  800  † Frančiška Tovornik (gr. 18) 
  930   † Stanislav Gorenjak (30. dan) 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: ††  Silva in Kristjan Tamše 

PONEDELJEK, 19. avgust 
Janez Eudes, redovnik 

    800  † Frančiška Tovornik (gr. 19) 
1800  † Ludvik Kamplet (obl.) 

TOREK, 20 avgust 
Bernard, opat, cerkveni učitelj 

    800  † Marjan Jazbec 
1800  po namenu 

          † Frančiška Tovornik (gr. 20) 

SREDA, 21. avgust 
Pij X., papež 

    800  † Frančiška Tovornik (gr. 21) 
1800  †† Franc Smole in sorodniki 

ČETRTEK, 22. avgust 
Devica Marija Kraljica 

  800  † Frančiška Tovornik (gr. 22) 
1800  za nerojene otroke 

PETEK, 23. avgust 
Roza iz Lime, devica, red.  

    800  † Frančiška Tovornik (gr. 23) 
1800  v dober namen 

SOBOTA, 24. avgust 
Natanael (Jernej), apostol 

    800   † Frančiška Tovornik (gr. 24) 
1800  † Helena Žibret 

NEDELJA, 25. avgust 

21. nedelja med letom 

Ludvik IX., francoski kralj 

  800  †† Ignac Sladnjak ter starši in sorodniki 
  930   † Frančiška Tovornik (gr. 18) 
1800   †† Janko Štrukelj  
                ter Ocvirkovi in Kamšakovi 
1100   Tremerje: ††  iz družine Brečko 

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


