ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA

Dekanijska rekolekcija - Srečanje duhovnikov naše dekanije bo pri nas v sredo, 7.
oktobra. Vabljeni k sveti maši ob 9.30.

OZNANILA

Župnijska Karitas sporoča, da bodo od 11. oktobra na razpolago sveče za pokojne
(cena 1,50 €) in lučke-zastavice (0,25 €). Z nakupom boste pomagali naši župnijski
Karitas.
Na razpolago bodo tudi vrečke za DAR JESENI. ŽK se toplo priporoča in prosi, da
pomagamo. Hvala vsem za vsak vaš dar!

http://www.cecilija.net/

4. oktober 2020 – 36 –
27. nedelja med letom
Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 11,25-30)
Tisti čas je Jezus spregovóril in rekel: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si
to prikril modrim in razumnim, razodel pa malim. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč.
Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina, razen Očeta, in nihče ne pozna
Očeta, razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti.
Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite
nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste
počitek svojim dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.«
Teden za življenje 2020 - Od 4. do 11. oktobra bo potekal Teden za življenje
2020 pod geslom »Da bi si bili dobri sopotniki na poti v prihodnost.« (Alojzij Šuštar)
Človek je bitje, ki je na poti. Na poti uresničevanja življenjskega smisla, cilja, upanj
in sanj. Na tej poti so človeku dani drugi, kot sopotniki. Na tej poti tudi sami iščemo
druge. Učimo se živeti drug z drugim. Učimo se živeti za Drugega. Kakor pšenični
klas. Ko letos mineva 100 let od rojstva dr. Alojzija Šuštarja, njegova duhovna
dediščina zelo aktualno nagovarja vse nas, ki živimo v skupni deželi pod Triglavom.
On, ki je bil »kakor velik pšenični klas, iz katerega se na vse strani vsipajo zrna za novo
rast« (A. Uran), je bil človek spoštljivega dialoga z vsemi in iskrenega prizadevanja
za skupno dobro. S svojim zgledom in svojo besedo nas tudi danes, v današnjih
razmerah vabi, da bi si bili dobri in plemeniti sopotniki na skupni poti, ki se je pred
30 leti kakor čudežno odprla pred nami, z njegovo veliko pomočjo.
To povabilo, »da bi si bili dobri sopotniki«, razumevamo tako, da bi cenili drug
drugega in spoštovali življenje in človeško dostojanstvo vsakega; da bi se znali
poslušati, prepoznavati resnične potrebe drugega, soočati različnost pogledov, se
spoštovati v različnosti in iskati to, kar je skupno; da bi znali skrbeti za druge, še
posebej za tiste med nami, ki so najbolj ranljivi, predvsem na začetku in na koncu
zemeljske poti; da bi si znali priznati napake, se opravičiti, odpustiti, začeti znova.
Se znova odpraviti skupaj na pot.
Kam vodi pot? Globoko v srcu vsakega človeka je isto hrepenenje. Da bi živel, bil
srečen, skupaj z drugimi, za vedno. »Če sonca ni, od kod to hrepenenje? … O, sonce je!
Je, ker ga slutimo, ker ga v globini duše čutimo« (Oton Župančič). V to hrepenenje
zaupamo. V tem hrepenenju, ki nas priteguje v prihodnost, k cilju, k Luči, hodimo. Z
naklonjenostjo drug do drugega. V skupnem iskanju poti naprej in v skupnem
prizadevanju. In v spoznavanju, da smo si bratje, ker imamo vsi enega Očeta.

MOLITEV K BLAŽENI DEVICI
Sveta božja Mati, dobrotljiva in vzvišena, prosi za nas
Kralja, izročenega v smrt, svojega preljubega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa (prim. Jn 19,15); naj
nam po svoji dobrotljivosti in v moči svojega
najsvetejšega učlovečenja ter svoje najbridkejše smrti
odpusti vse naše grehe. Amen.
Sv. Frančišek Asiški

KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 4. oktober
27. nedelja med letom
- rožnovenska nedelja
Frančišek Asiški, red. u.

800 † Terezija Belaj
930 †† starši Ratej in Ivan Sotelšek
1800 †† Nada (obl.) in Franc Loger
1100 Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike

PONEDELJEK, 5. oktober
800 † Jožefa Kragolnik
Marija Favstina Kowalska, r. 1800 za žive in †† Šprajc
TOREK, 6. oktober
Bruno, ustan. kartuzijancev

800 za zdravo nosečnost in srečno rojstvo
1800 †† dedek Franc in Franci Zgoznik

SREDA, 7. oktober
Rožnovenska Mati Božja

800 † Karl Ocvirk (obl.)
1800 za zdravje

ČETRTEK, 8. oktober
Benedikta, dev., mučenka

800 za zdravje hčerke
1800 za duše v vicah

PETEK, 9. oktober
Dionizij, škof, mučenec
SOBOTA, 10. oktober
Danilo, škof
NEDELJA, 11. oktober
28. nedelja med letom
Janez XXIII., papež

800 za zdravje v družini
1800 v čast Jezusovemu in Marijinemu srcu
800 v zahvalo za prejete darove
1800 † Vera Mejaš
800 † Blaž Davidkov
930 †† Marija Franc in Metod Hostnik
1800 za žive in †† župljane in dobrotnike
1100 Tremerje: † Franc Oset

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

