
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

28. avgust 2022 – 35 

22. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 14,1.7-14)  
Ko je Jezus v soboto prišel na obed v hišo nekega prvaka med farizeji, so ga ti 
opazovali. Ko je videl, kako si izbirajo prve sedeže, je povabljenim povedal priliko. 
Govóril jim je: »Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sédaj na prvo mesto, ker je lahko 
povabljen kdo, ki je imenitnejši od tebe, pa bo prišel tisti, ki je povabil tebe in njega, 
in ti rekel: ›Daj prostor temu!‹ Takrat se boš začel v sramoti presedati na zadnje 
mesto. Kadar si povabljen, pojdi in sédi na zadnje mesto, da ti reče tisti, ki te je 
povabil, ko pride: ›Prijatelj, pomakni se više!‹ Takrat boš počaščen vpričo vseh, ki 
so s teboj pri mizi; kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo 
povišan.« Tistemu, ki ga je povabil, pa je govóril: »Kadar prirejaš kosilo ali večerjo, 
ne vabi ne prijateljev ne bratov ne sorodnikov ne bogatih sosedov, da te morda tudi 
oni ne povabijo in ti povrnejo. Nasprotno, kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, 
pohabljene, hrome, slepe, in blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo 
namreč ob vstajenju pravičnih.« 

VEROUK V ŠOLSKEM LETU 2022/23 

Raz Urnik verouka Učbenik Cena 

1 Torek ob 1700 – Mojca Vrenko Božji otrok sem – d. z. 12,00 € 

2 Sreda ob 1700 – s. Cirila Jezus je moj prijatelj - d. z. 12,00 € 

3 Ponedeljek ob 1715 – s. Ania Kristjani praznujemo skupaj – d. z. 12,00 € 

4 Ponedeljek ob 1500 – s. Cirila Liturgični zvezek 3,70 € 

5 Četrtek ob 1800 – s. Ania Znamenja na poti k Bogu 9,50 € 

6 
Ponedeljek ob 1700 

- Majda Kamplet 

Skupaj v novi svet 

Skupaj v novi svet – d. z. 

9,50 € 

7,50 € 

7 Torek ob 1400   – br. Jurij Radi živimo  17,00 € 

8 Četrtek ob 1400  – br. Jurij Radi živimo 17,00 € 

9 Četrtek ob 1400  – br. Marjan   

Liturgični zvezek: zadošča en zvezek na družino, cena je 3,7 €. 

Novo veroučno leto bomo začeli v nedeljo, 11. septembra s sveto mašo, pri kateri 
se bomo zahvalili za počitnice in prosili blagoslova za novo veroučno in šolsko leto.  

Prispevek staršev za katehezo: Zbor dekanov in prodekanov je na 3. seji dne 11. 
maja 2022 sprejel sklep: 
»Določi se enotni priporočeni dar za katehezo (brez stroškov učbenikov) za Škofijo 
Celje. Prispevek za veroučno leto 2022/23 na enega veroučenca znaša 20€, kjer je 
več veroučencev v isti družini, se plača enotni prispevek 30€ (na družino)«. 

Nabirka prihodnje nedelje, prve v mesecu, bo za obnovo strehe. 

Škofijsko srečanje bolnikov, ostarelih in invalidov bo nedeljo, 4. septembra 
2022 v baziliki Marije Lurške v Brestanici. Ob 14. uri je zbiranje in molitveno 
srečanje, sv. mašo ob 15. uri bo vodil stiški opat Maksimilijan File.. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 28. avgust 

22. nedelja med letom 

Avguštin, škof,  
cerkveni učitelj 

   800  † Neža Šuster (gr. 28) 
  930   † Rozalija Hajnšek 
1800   †† Gušti Kavčič, Luki Zeriadi  
               ter Kavčič in Kožar 
1100   Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 29. avgust 
Mučen. Janeza Krstnika 

   800  † Neža Šuster (gr. 29) 
1800   Po namenu 

TOREK, 30. avgust 
Feliks (Srečko), mučenec 

   800  † Neža Šuster (gr. 30) 
1800  †  Martin Kumer 
1800  † Rok Bovha 

SREDA, 31. avgust 
Rajmund Nonat, redovnik 

   800  Za zdravje 
1800  †† Frančiška Majcen in iz rodbine Majcen 
1800  V zahvalo za sveti krst 

ČETRTEK, 1. september 
Egidij (Tilen), opat 

   800  V čast Sv. Duhu 
1800  † Drago Arzenšek (gr. 1) 

PETEK, 2. september 
Marjeta, devica, mučenka 

- prvi petek 

   800  †† Franc Koren in sorodniki 
   800  Za duše v vicah 
1800  † Drago Arzenšek (gr. 2) 

SOBOTA, 3. september 
Gregor Veliki, papež, c. u.   – 

prva sobota 

   800  † Gregor Janežič 
   800  Za zdravje 
1800   † Drago Arzenšek (gr. 3) 

NEDELJA, 4. september 

23. nedelja med letom 
- angelska nedelja 

Rozalija Sicilska, devica 

   800  † Irma Belaj Koštomaj 
  930   †† Franc Respet (obl.)  
                in Terezija Krajnc (10. obl.) 
1800   † Drago Arzenšek (gr. 4) 
1100   Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 

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


