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6. september 2020 – 32 – 

23. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 18,15-20) 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Ako greši tvoj brat 
zoper tebe, pojdi in ga posvári med štirimi očmi. Če te 
posluša, si pridobil svojega brata. Če pa ne posluša, vzemi 
s seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi 
dveh ali treh prič. Če jih ne posluša, povej Cerkvi. Če pa niti 
Cerkve noče poslušati, naj ti bo kakor pogan ali cestninar.  
Resnično, povem vam: Kar koli boste zavezali na zemlji, bo 
zavezano v nebesih in, kar koli boste razvezali na zemlji, bo 
razvezano v nebesih. Povem vam tudi: Ako se na zemlji dva izmed vas zedinita v 
kateri koli prošnji, jima bo vse storil moj Oče, ki je v nebesih. Kajti, kjer sta dva ali 
so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.« 

Teden molitve za duhovne poklice in škofijski molitveni dan za duhovne 
poklice 2020, 6. do 13. septembra 2020. Geslo tedna in molitvenega dne, ki bo letos 
zaradi covida-19 nekoliko drugačen, je Duhovni poklic – zaklad v glinasti 
posodi (prim. 2 Kor 4,7).  

Škofijski molitveni dan za duhovne poklice bomo obhajali v soboto, 12. 
septembra 2020, ob 9. uri v baziliki Matere Božje v Petrovčah. Ker naša škofija 
trenutno nima nobenega bogoslovca, naj bo naša molitev izraz naše globoke vere in 
zaupanja, da še vedno velja Jezusovo zagotovilo »Prosíte in vam bo dano! Iščite in 
boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo« (Mt 7,7).  

V župniji bomo imeli molitev za duhovne poklice v nedeljo, 13. septembra, pol 
ure pred jutranjo in večerno mašo ter po maši ob 9.30.  Lepo vabljeni, da se 
pridružite. 

Celjsko zaobljubljeno romanje v Petrovče - Že stoletja mesto Celje na nedeljo po 

prazniku Marijinega imena roma v baziliko Matere Božje v Petrovče. Zaobljubljeno 
romanje je molitveni dan našega mesta, da bi bili obvarovani poplav in drugih 

naravnih nesreč. Tako smo tudi letos vabljeni, da se v nedeljo, 13. septembra, 

popoldne ob 15. uri verniki mesta Celje zberemo v Petrovčah in skupaj prosimo za 

božjo pomoč in varstvo v našem življenju. 

Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 7. septembra, ob 19. uri. Vsi člani, lepo vabljeni. 

Verouk – 7. razred ima verouk v sredo ob 17. uri in 8. razred v sredo ob 14. uri. 

Dragi otroci in starši! Vabljeni, da se pridružite 
skupni Frančiškovih otrok, ki se dobiva dvakrat 
mesečno (drugi in četrti petek meseca)  ob 18 uri. 
Skupino vodita s. Anja in s. Ana. Prvo uvodno srečanje 
bo v soboto  12 septembra  ob 16 uri. V času naših 
srečanj spoznavamo življenje sv. Frančiška Asiškega. 
Po njegovem zgledu se učimo ljubiti Boga, stvarstvo in 
vsakega človeka, v katerem vidimo svojega brata in sestro. Preko petja, delavnic, 
igric in molitve postajamo prijatelji med sabo in se počutimo bolj povezani  s 
stvarstvom. Srečanja trajajo eno uro. Vabljeni vsi novi in stari člani .   

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 6. september 

23. nedelja med letom 

- angelska nedelja 

Zaharija, prerok 

    800  † Marjan Jazbec   

          za žive in †† župljane in dobrotnike 

   930 †† Štefanija in Anton Založnik, Štefanija   

                Vaupotič, Tonči Založnik in Ivan Vouk 

1800  † Niko Carević (gr. 6) 

1100  Tremerje:  † Marta Vrečar (obl.) 

PONEDELJEK, 7. september 

Marko Križevčan, mučenec 
   800  † Niko Carević (gr. 7) 

1800   † Janez Gačnik 

TOREK, 8. september 

Marijino rojstvo 
   800  † Mojca Ocvirk 

          † Niko Carević (gr. 8) 

1800  †† Viktor in Amalija Žičkar 

SREDA, 9. september 

Peter Klaver, jezuit, misijonar 

   800  † p. Engelbert Bojnec 

          † Niko Carević (gr. 9) 

1800   † Ludvik Počivalšek 

ČETRTEK, 10. september 

Nikolaj Toletinski, spokrnik 
   800  † Niko Carević (gr. 10) 

1800  † Stipo Kalem (7. dan) 

PETEK, 11. september 

Prot in Hijacint, mučenka 
   800   † Alojz Zakelšek 
1800    † Niko Carević (gr. 11) 

SOBOTA, 12. september 

Marijino ime 
  800  †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi 

1800  † Niko Carević (gr. 12) 

NEDELJA, 13. september 

24. nedelja med letom 

Janez Zlatousti, škof, c. uč. 

    800  † Terezija Belaj   

   930 † Niko Carević (gr. 13) 

1800  za žive in †† župljane in dobrotnike 

1100  Tremerje:  † Jože Bezgovšek 

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


