
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

28. november 2021 – 45 

1. adventna nedelja 

 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 21,25-28.34-36) 
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Znamenja bodo na soncu, luni in 
zvezdah. Na zemlji bo stiska med narodi v zmedi zaradi bučanja morja in valov. 
Ljudje bodo ginili od strahu in pričakovanja tega, kar bo prišlo nad ves svet, kajti 
nebeške sile se bodo majale. In tedaj bodo videli Sina človekovega priti na 
oblaku z močjo in veliko slavo. Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in 
dvignite glave, kajti vaše odrešenje se približuje.« »Varujte se, da vam sŕca ne 
bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi in da vas tisti 
dan ne ujame iznenada kakor zanka. Prišèl bo namreč nad obličje vse zemlje. 
Zato čujte in vsak čas molíte, da bi zmogli ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo, 
in stopiti pred Sina človekovega.« 

Dragi prijatelji! Smo v 1. adventni nedelji in advent 
je, ko pričakujemo Gospoda.  
Gospod, ki prihaja v tvoje srce, v moje srce, v naše 
srce, da se prenovimo, ker rabimo obnavljati našo 
ljubezen, naše prepričanje, našo vero, naše upanje.  
In danes tudi pomislimo na dobroto ker ko 
verujemo v Boga, moramo tudi verjeti v sočloveka.  
In Karitas nas to nedeljo vabi, da sodelujemo, da tudi nekaj od svojega damo 
prostovoljno, z veseljem, z ljubeznijo za tiste, ki nimajo nič in ki živijo s tako 
skromnimi stvarmi, da se sploh sprašujemo, a človek lahko živi s tako majhnimi 
stvarmi.  
Torej, bratje in sestre, v tem adventnem času te Bog pričakuje.  
Jezus prihaja k tebi, trka na tvoja vrata, na moja vrata odprimo mu naša vrata in 
pomagajmo vsakemu človeku, ki je v stiski, ki je v skrajni revščini.  
Hvala lepa. Bog z vami! 

Pedro Opeka 

Današnja nabirka je namenjena za potrebe Župnijske in Škofijske Karitas in jo 
toplo priporočamo. 

Prvi petek: V tem tednu so prvi četrtek, petek in sobota v mesecu; vabljeni k 
molitvi za duhovne poklice ter k molitvi in maši za svetost duhovnikov v soboto. 

Sveti Miklavž bo k nam prišel v nedeljo, 
5. decembra ob 16. uri, 

letos izjemoma v župnijsko cerkev sv. Cecilije. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 28. november 

1. adventa nedelja 

nedelja Karitas 

Jakob iz Marke, red. 

  800   † Angela Tratnik 

  930   † Marija Dobrajc (gr. 6) 

1100  Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 

1800   Za zdravje hčerke  

           Za pokojne 

PONEDELJEK, 29. november 

Vsi svetniki serafinskega 

reda 

  800   †† iz družine Letnar in Šuštar           

1800   † Marija Dobrajc (gr. 7) 

1800   † Josip Marodi in v dober namen 

          Za  pokojne 

TOREK, 30. november 

Andrej, apostol 

  800  † Marija Dobrajc (gr. 8) 

1800  Za s. Ano           

          Za pokojne 

SREDA, 1. december 

Karel de Focuauld, redovnik 

  800  † Marija Dobrajc (gr. 9) 

1800  † Alojzija Ocvirk (8. dan)  

          †† Hribucove 

ČETRTEK, 2. december 

Bibijana, mučenka 

  800  † Marija Dobrajc (gr. 10) 

  800   Za duše v vicah 

1800  †† starši Terezija in Jože Pristovšek 

PETEK, 3. december 

Frančišek Ksaver, redovnik  

- prvi petek 

  800   V čast Jezusovemu srcu 

  800   † Marija Dobrajc (gr. 11) 

1800  † Jože Dojer (obl.) 

SOBOTA, 4. december 

Barbara, mučenka                   

- prva sobota 

  800   † Marija Dobrajc (gr. 12) 

  800   Za duše v vicah 

1800  † Martin Čečko (obl.) 

NEDELJA, 5. december 

2. adventa nedelja 

Saba, opat, puščavnik 

  800   † p. Robert Podgoršek (obl.) 

  800   † Marija Dobrajc (gr. 13) 

  930   †† starši Terezija in Slavko Gaberšek  

               ter Marija in Zvone Mlakar 

1100  Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 

1800  † Franc Žikovšek 

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


