
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

11. september 2022 – 37 

24. nedelja med letom – Nedelja mladih 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 15,1-32) 
Tisti čas so se Jezusu približevali vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. 
Farizeji in pismouki pa so godrnjali in govorili: »Ta sprejema grešnike in jé z njimi.« 
Tedaj jim je povedal tole priliko: »Kdo izmed vas, ki ima sto ovac, pa izgubi eno od 
njih, ne pusti devetindevetdesetih v puščavi in gre za izgubljeno ovco, dokler je ne 
najde? In ko jo najde, jo vesel zadene na rame. Ko pride domov, skliče prijatelje in 
sosede ter jim reče: ›Veselite se z menoj, kajti našel sem ovco, ki se je izgubila.‹ 
Povem vam: Prav takó bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se 
spreobrne, kakor nad devetindevetdesetimi pravičnimi, ki ne potrebujejo 
spreobrnjenja. Ali: katera žena, ki ima deset drahem, če izgubi eno drahmo, ne 
prižge svetilke in ne pomete hiše ter skrbno ne išče, dokler je ne najde? In ko jo 
najde, skliče prijateljice in sosede ter pravi: ›Veselite se z menoj, kajti našla sem 
drahmo, ki sem jo izgubila.‹ Povem vam: Prav táko veselje bo vpričo Božjih angelov 
nad enim grešnikom, ki se spreobrne.« 

Letošnjo nedeljo mladih obhajamo z geslom: »Vstani! Postavljam te za pričo tega, 
kar si videl!« Geslo je vzeto iz Poslanice papeža Frančiška za 36. svetovni dan 
mladih. Osebno srečanje s Kristusom je nekaj osebnega in tako globokega, da človek 
»vstane« iz stanja vegetiranja v novo prihodnost, ko lahko začne pripovedovati 
svojo zgodbo, kaj se je zgodilo v tistem milostnem trenutku. Tako postanem »priča«, 
kaj je Božja ljubezen naredila iz mene, priča, da Kristus ni samo neka ideja, ampak 
živi in deluje po Svetem Duhu.  
Pred nami je srečanje v Stični, naslednjo soboto, pod geslom: »Izberi vihar!« Pridi, 
Gospod te čaka, da te nagovori in preseneti. Eden izmed vrhuncev v obdobju mladih 
bo svetovno srečanje mladih s papežem Frančiškom v Lizboni, ki bo potekalo od 1. 
do 6. avgusta 2023. Kot voditelj Urada za mlade pri SŠK vas vabim, da se mi 
pridružite na tem srečanju, da skupaj začutimo »mladostni obraz Cerkve« in ga 
potem prenesemo v naša občestva.  
Vsem želim obilo blagoslova pri skupni hoji za Kristusom.  

Alojzij Cvikl, predsednik Urada za mlade pri SŠK 

Stična mladih, 17. september 2022. Odhod avtobusa je ob 8. uri s stare avtobusne 
postaje. Prijavite se br. Juriju (tel. 031 545 108). 

Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 12. septembra ob 19. uri. Vsi člani, lepo vabljeni! 

SKAVTI CELJE 2 
“Naj skavtski duh kraljuje sredi srca, moj’ga srca, TVO’JGA srca!”  
Postani del velike skavtske družine in naj skavtski duh zakraljuje v tvojem srcu! 
S srečanji pričnemo v oktobru, prijave pa sprejemamo na: 
- bobri in bobrovke, 6-7 let: 051 301 251 (Špela) 
- volčiči in volkuljice, 8-10 let: 051 455 904 (Ema) 
- izvidniki in vodnice, 11- 15 let: 040 597 109 (Janez) 
- popotniki in popotnice, 16-20 let: 051 715 652 (Ula) 
- voditelji in voditeljice, 21+: 030 355 491 (David) 
Bodite pripravljeni! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 11. september 
24. nedelja med letom 

Nedelja mladih 
Prot in Hiacint, mučenca 

   800  † Franc Vrečar 
  930   † Drago Arzenšek (gr. 11) 
1800   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Trem.: †† Vida (obl.) in Oto Ojsteršek 

PONEDELJEK, 12. september 
Marijino ime 

   800  V čast angelu varuhu za vnuka 
   800  † Drago Arzenšek (gr. 12) 
1800   † Danica Trbovc (20. obl.) 

TOREK, 13. september 
Janez Zlatousti, škof, c. u. 

   800  †† Jožef in Terezija Pušnik 
   800  † Drago Arzenšek (gr. 13) 
1800  † Anka Oblak 

SREDA, 14. september 
Povišanje sv. Križa 

   800  †† Marjan Jazbec in Ivica Rajtmajer 
   800  V čast Božjemu usmiljenju 
1800  † Drago Arzenšek (gr. 14) 

ČETRTEK, 15. september 
Žalostna Mati Božja 

   800  † Drago Arzenšek (gr. 15) 
1800  † Jana Potočnik (obl.) 
1800  † Ferdinanda Vogelsang (8. dan) 

PETEK, 16. september 
Kornelij in Ciprijan, m. 

   800  † Drago Arzenšek (gr. 16) 
   800  †  Milka in Alojz  
1800  † Milka Kamplet 

SOBOTA, 17. september 
Robert Bellarmino, škof 

   800  V čast Sv. Duhu 
1800   † Drago Arzenšek (gr. 17) 

NEDELJA, 18. september 

25. nedelja med letom 
Jožef Kupetrtinski, red. 

   800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   † Fanika Vrečer  
1800   † Drago Arzenšek (gr. 18) 
1100   Tremerje: † Franc Vrečar 

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


