
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

2. oktober 2022 – 40 

27. nedelja med letom – rožnovenska nedelja 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 17,5-10) 
Tisti čas so apostoli rekli Gospodu: »Pomnôži nam vero!« Gospod pa jim je dejal: 
»Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi: ›Izruj se s koreninami 
vred in se presádi v morje,‹ in bi vam bila pokorna. Kdo izmed vas bo svojemu 
služabniku, ki orje ali pase, dejal, ko pride s polja: ›Pridi brž in sédi za mizo!‹ Mar 
mu ne bo rekel: ›Pripravi mi kaj za večerjo, prepaši se in mi strezi, dokler jem in 
pijem, nato boš ti jedel in pil.‹ Se mar zahvaljuje služabniku, ker je narédil, kar 
mu je bilo ukazano? Tako tudi vi; ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano, 
govorite: ›Nekoristni služabniki smo; naredili smo, kar smo bili dolžni 
narediti.‹«  

(Lk 17,5-10) 

Obletna sv. maša na Grobišču Bukovžlak, Teharje bo v nedeljo, 2. 10. 2022 
ob 11.00.Lepo vabljeni! 

Frančišek Asiški - 4. oktober Frančiškovi bratje in sestre 
slavimo god našega ustanovitelja sv. Frančiška Asiškega.  
V ponedeljek, 3. oktobra bomo po večerni maši obhajali 
tranzitus, spomin na Frančiškov prehod v večnost.  
Lepo vabljeni.  

Prvi četrtek, petek in sobota v mesecu - Vabljeni k molitvi 
za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov, k spovedi, 
češčenju Jezusovega srca. 

Rožnovenska pobožnost  - Mesec oktober je mesec rožnovenske pobožnosti. 
V molitev rožnega venca bomo vključili velike potrebe našega časa: versko in 
moralno prenovo našega naroda ter veliko potrebo po duhovniških in 
redovniških poklicih. 
Vabljeni tudi k skupni molitvi, v cerkvi pol ure pred jutranjo in večerno mašo. 

31. Teden za življenje: Ne zavrzi življenja, 2. do 9. oktober 2022  
Začetek Tedna za življenje 2022 bo s sveto mašo na Brezjah v nedeljo, 2. 
oktobra 2022, ob 16. uri. Na spletni strani Tedna za življenje bodo objavljena 
razmišljanja in prispevki. 

Sveta Devica Marija, 
ni tebi enake med vsemi ženami sveta,  
hči in dekla vzvišenega  
in najvišjega Kralja, Očeta v nebesih, 
mati najsvetejšega Gospoda našega Jezusa Kristusa, 
nevesta Svetega Duha; 
prosi za nas, 
skupaj s svetim nadangelom Mihaelom 
in vsemi nebeškimi močmi in z vsemi svetniki, 
svojega presvetega ljubljenega Sina, 
Gospoda in Učenika. 

Sv. Frančišek  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 2. oktober 
27. nedelja med letom 
- rožnovenska nedelja 

Angeli varuhi 

   800  †† Ana in Jožef Ozmec 
  930   †† Nada (obl.) in Franc Loger 
1800   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Trem.: †† Fanika Zdovc in Zdovc - Pirnat 

PONEDELJEK, 3. oktober 
Frančišek Borgia, opat 

   800  Za s. Anio 
1800  † Anton Šterk (30. dan)    

TOREK, 4. oktober 
Frančišek Asiški,  

redovni ustanovitelj 

   800  † Fanika Verdev 
1800  † Milan Jezernik 
1800  † Franci Kink 

SREDA, 5. oktober 
Marija Favstina Kowalska,  

   800  † Pavel Verbič 
1800  V zahvalo in priprošnjo 
1800  † Vito Pušnik 

ČETRTEK, 6. oktober 
Bruno, ust. kartuzijanov  

   800  † Aleš Gartner  
1800  †† Marija Ojstršek in družina Štarkelj 

PETEK, 7. oktober 
Rožnovenska MB – prvi p. 

   800  V čast Božjemu usmiljenju 
1800  †† iz družine Jagr in sorodnike 

SOBOTA, 8. oktober 
Benedikta, devica, muč. 

   800  V zahvalo za opravljen izpit za avto 
1800   ††  Vera in Pavel Mejaš 

NEDELJA, 9. oktober 

28. nedelja med letom 

Dionizij, škof, mučenec 

   800  †† Karel (obl.) in Lojzka Ocvirk 
  930   †† Metod Hostnik in Marija Franc 
1800   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: † Franc Vrečar 

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

http://www.zupnija-teharje.si/?id=8682&fmod=1
https://gibanjezazivljenje.si/teden-za-zivljenje/

