
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

31. julij 2022 – 31 

18. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 12,13-21) 
Tisti čas je nekdo iz množice rekel Jezusu: »Učenik, reci mojemu bratu, naj deli 
z menoj dediščino!« On pa mu je odvrnil: »Človek, kdo me je postavil za sodnika 
ali delivca čez vaju?« In rekel jim je: »Glejte in varujte se vsake lakomnosti; zakaj 
življenja nima nihče iz obilice svojega premoženja.« 
Povedal pa jim je to priliko: »Nekemu bogatemu človeku je polje dobro obrodilo. 
Premišljal je sam pri sebi: ›Kaj naj počnem, ko nimam kam spraviti svojih 
pridelkov?‹ In rekel je: ›Tole bom storil: podrl bom svoje žitnice ter postavil 
večje in tam bom spravil vso pšenico in svoje blago. In rekel bom svoji duši: Duša 
moja, veliko blaga imaš, spravljenega za veliko let; počivaj, jej, pij in bodi dobre 
volje!‹ Toda Bog mu je rekel: ›Neumnež, to noč bodo tvojo dušo terjali od tebe, 
kar pa si spravil, čigavo bo?‹ 
Tako je s tistim, ki si nabira zaklade, pa ni bogat v Bogu.« 

PORCIJUNKULA, 1. (zvečer) in 2. avgusta  
Celjski bratje kapucini vabimo v ponedeljek, 1. avgusta,  na 
predvečer praznika  Device Marije Angelske v porcijunkuli, 
ob 19. uri k molitveni uri o Božjem usmiljenju, spravi in 
odpuščanju v duhu sv. Frančiška in k “odprtju 
porcijunkulskega odpustka”. Sveta maša bo ob 20. uri.  
Na sam praznik Marije Angelske v porcijunkuli, v torek, 2. 
avgusta, bodo maše ob 7. in 8. uri (mašuje škof Stanislav 
Lipovšek), ob 9.30 (mašuje novomašnik Janez Pavel 
Šuštar), ob 11. uri (mašuje br. Luka Modic)  ter ob 18. uri 
(mašuje Rok Metličar).  
V ponedeljek bo priložnost za spoved od 17. do 21. ure, v torek, na sam praznik, 
pa od 6. do 20. ure.  
Popolni odpustek je možno prejeti, pod določenimi pogoji, od odprtja odpustka 
v ponedeljek in ves dan v torek.  

Nabirka za MIVO 2022 - Bog povrni za vaš dar za MIVO. Zbrali  smo kar 1.600 €. 

Dar za sveto mašo – Slovenski škofje so določili, da je od 1. septembra 2022 
dar za sveto mašo 23 € in Gregorijanske svete maše so 750 €. 

Prekrivanje strehe cerkve sv. Cecilije – Potem ko smo obnovili notranjost in 
fasado cerkve sv. Cecilije ter uredili tlakovane pred cerkvijo, je prišla na vrsto še 
streha cerkve.  
Izvajalci del so Rudnik Rudi s.p., Elektroinženiring Lilija d.o.o. in Arhivitae 
projektiranje in druge storitve d.o.o. Investicija znaša 153.417 €. Mestna občina 
Celje bo sofinancirala 50.000 €, ostalo pa krije Slovenska kapucinska provinca 
ter Župnija sv. Cecilija skupaj z darovalci.  
Hvala za vsak vaš dar. Nabirka prihodnje nedelje bo za obnovo strehe. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 31. julij 

18. nedelja med letom 

Ignacij Lojolski, duh. 

   800  †† Terezija in Jože Belaj 
  930   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   †† Šprajc 
1100   Tremerje: †† Fanika Sinkovič (obl.) 
                                    ter Sinkovič in Selič 

PONEDELJEK, 1. avgust 
Alfonz M. Ligvorij, škof 

   800  † Neža Šuštar (gr. 1) 
1800  Za duše v vicah    
2000  †† Šprajc 

TOTEK, 2. avgust 

SV. MARIJA ANGELSKA V 
PORCIUNKULI 

    700   † V zahvalo in za zdravje 

   800  †† Marija Svenšek in hčerka Brigita 

   930  † Lojzka Ocvirk 

1100   † Neža Šuštar (gr. 2) 

1800   V čast Jezusovemu in Marijinemu srcu 

SREDA, 3. avgust 
Martin, menih 

  800  † Neža Šuštar (gr. 3) 
1800  † Milan Jezernik (30. dan) 

ČETRTEK, 4. avgust 
Janez M. Vianney   

   800  † Neža Šuštar (gr. 4) 
1800  † Irma Belaj Koštomaj 

PETEK, 5. avgust 
Marija Snežna 

   800  † Ivan Rojc 
1800  † Neža Šuštar (gr. 5) 

SOBOTA, 6. avgust 
Jezusova spremenitev 

   800  † Neža Šuštar (gr. 6) 
1800   Za Božji blagoslov 

NEDELJA, 7. avgust 

19. nedelja med letom 

Sikst II., papež, m. 

   800  † Milka Javorćek 
  930   †† Mirko (obl.) in Angela Krumpačnik 
1800   V zahvalo za srečen zakon 
1100   Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 
          † Neža Šuštar (gr. 7) 

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


