
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

27. oktober 2021 – 38 

27. nedelja med letom 

 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 10,2-16) 
Tisti čas so pristopili farizeji, in da bi Jezusa preizkušali, so ga vprašali: »Ali je 
dovoljeno možu odsloviti ženo?« Odgovóril jim je: »Kaj vam je naróčil Mojzes?« 
Rekli so: »Mojzes je dovôlil napisati ločitveni list in jo odsloviti.« Jezus pa jim je 
rekel: »Zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved, na začetku stvarjenja pa 
ju je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapústil očeta in mater in se 
pridrúžil svoji ženi in bosta oba eno telo. Tako nista več dva, ampak eno telo. Kar je 
torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje!« Ko so bili v hiši, so ga učenci spet 
spraševali o tem. In govóril jim je: »Kdor se loči od svoje žene in se oženi z drugo, 
prešuštvuje z njo; in če se ona loči od svojega moža in se omoži z drugim, 
prešuštvuje.« Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil, učenci pa so prinašalce 
grajali. Ko je Jezus to videl, je postal nejevoljen in jim je rekel: »Pustite otroke, naj 
prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. Resnično, povem 
vam: Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride vanj.« In 
objemal jih je, polagal nanje roke in jih blagoslavljal. 

Frančišek Asiški - 4. oktobra Frančiškovi bratje in sestre slavimo god našega 
ustanovitelja sv. Frančiška Asiškega. Danes, na predvečer praznika, bomo po 
večerni maši obhajali tranzitus, spomin na Frančiškov prehod v večnost.  

Z veseljem do življenja skrbimo drug za drugega - S tem geslom letošnjega, 30. 
Tedna za življenje (3. - 10. oktober 2021) želimo znotraj  mednarodnega Leta 
družine poudariti »kulturo skrbi za drugega«, o kateri govori apostolska spodbuda 
Radost ljubezni (321): »Skrbimo drug za drugega, podpirajmo drug drugega in 
spodbujajmo se med seboj«.Kultura skrbi za drugega je gotovo najprej značilna za 
ožjo družino, kjer starši noč in dan skrbijo za svoje otroke, vse od časa nosečnosti 
dalje pa preko rojstva, otroštva, šolske dobe, vse do odraslosti, in zakonci skrbijo 
drug za drugega, tudi v bolezni in v starosti, v pešanju življenjskih moči.  
Obenem pa je kultura skrbi za drugega širša resničnost, odpira se navzven, gre 
preko generacij, razteza se v širšo družbo in jo blagodejno oblikuje v duhu svetovne 
človeške družine, svetovnega bratstva. 
Na fotografiji, ki smo jo izbrali za plakat, sta prababica in njena pravnukinja. Deklica 
je prinesla svoji prababici šopek rož. Obličje prababice razodeva žlahtno skrb, ki jo 
je vse od mladosti živela za svoje domače in s katero jih še vedno v molitvi spremlja 
na njihovih življenjskih poteh. Tako se srečujeta otroško veselje in preizkušena 
življenjska vedrina. 

Res so taka srečanja v času, ki ga zaznamuje covid-19 epidemija, 
težja, zaradi mnogih potrebnih zaščitnih ukrepov. Čeprav 
moramo v današnjem času z zaščitno masko in razdaljo varovati 
sebe in druge in omejevati mnoge stike, se tudi tako učimo skrbi 
za drugega. Učimo se iznajdljivosti v iskanju novih poti, da 
drugega dosežemo, mu izkažemo pozornost, mu pomagamo. 

V času obnove cerkve bodo maše med tednom v kapeli. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 3. oktober 
27. nedelja med letom 
-  Rožnovenska nedelja 

Frančišek Borgia, redovnik 

  800   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   †† Nada (obl.) in Franc Loger 
1100  Trem.: †† Frančiška Zdovc in sorodniki 
1800  † Jožef Malačič (gr. 14) 

PONEDELJEK, 4. oktober 
Frančišek Asiški,    

redovni ustanovitelj 

  800   † Tomaž Hočevar 
  800   † Fanika Verdev 
1800   Za zdravje 
          † Jožef Malačič (gr. 15) 

TOREK, 5. oktober 
Marija Favstina Kowalska 

  800   Za sina Roka 
1800   † Alojz Vrbovšek 
1800   Po namenu 
          † Jožef Malačič (gr. 16) 

SREDA, 6. oktober 
Bruno, ustan. kartuzijanov  

  800   † Jožef Malačič (gr. 17) 
  800   Za zdravje 
1800   † Ljudmila Ambrož 

ČETRTEK, 7. oktober 
Rožnovenska Mati Božja  

  800   † Jožef Malačič (gr. 18) 
  800    † Marija Dobrajc (8. dan) 
1800    Za zdravje 

PETEK, 8. oktober 
Benedikta, devica, muč. 

  800   †† Franc Koren in sorodniki 
  800   † Jožef Malačič (gr. 19) 
1800   † Avgust Čater (8. dan) 

SOBOTA, 9. oktober 
Dionizij, škof, mučenec 

  800   † Karel Ocvirk (obl.) 
1800   † Vera Mejaš 
          † Jožef Malačič (gr. 20) 

NEDELJA, 10. oktober 

28. nedelja med letom 
Danilo, škof 

  800   † Marija Dobrajc 
  930   †† Metod Hostnik in Marija Franc 
1100  Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  † Jožef Malačič (gr. 21) 
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