
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

27. november 2022 – 48 

1. adventna nedelja 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 24,37-44) 
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Kakršni so bili Nóetovi 
dnevi, tako bo tudi ob prihódu Sina človekovega. Kakor so 
namreč v tistih dneh pred potópom jedli in pili, se ženili in se 
možile do dne, ko je šel Noe na ladjo, in niso ničesar slutili, 
dokler ni prišel potop in vseh odnesel, tako bo tudi ob prihódu 
Sina človekovega. Takrat bosta dva na polju: eden bo sprejet, 
drugi puščen. Dve bosta mleli na kamnu: ena bo sprejeta, druga 
puščena. Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride 
vaš Gospod! Vedite pa: ko bi hišni gospodar vedel, ob kateri 
straži pride tat, bi ostal buden in ne bi pústil vlomíti v svojo hišo. Zato bodite tudi vi 
pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.« 

Prva adventna nedelja ne predstavlja nekega čarobnega časa. Ko je krščanska 
skupnost v Rimu zaradi pričakovanja Jezusovega prihoda začela zanemarjati 
vsakodnevna opravila, je vzel Pavel v roke pero in jim pisal. Posebej je posvaril 
kristjane iz judovstva, ki niso opustili razvad starega življenja. Apostol narodov jih 
je spodbudil: »Živimo pošteno, kakor se podnevi spodobi«. S tem jih je posvaril pred 
napačnimi navezanostmi, v katerih so živeli, preden so spoznali Kristusa.  
Nedelja Karitas nas vabi, da prižgemo svečo ljubezni – Karitas. Soj sveče, ki smo jo 
prižgali, bo razsvetlil obraz sestre in brata ob meni, da bomo skupaj delali za dobro. 
Skupaj v dobroti je najlepši advent, v katerem kličemo: »Pridi, Gospod Jezus!« 
Nabirka je za potrebe Župnijske in Škofijske karitas in jo toplo priporočamo. 

Devetdnevnica v čast Brezmadežni - 8. decembra Cerkev praznuje slovesni 

praznik brezmadežnega spočetja device Marije. Marija je bila spočeta po naravni 
poti kakor vsak drug otrok. Zaradi posebne naloge v zgodovini odrešenja, saj je 
bila izbrana, da postane Božja Mati, pa je bila obvarovana madeža izvirnega greha 
in je bila vse od spočetja deležna posvečujoče milosti. To tudi izraža besedna zveza 
brezmadežno spočetje. Začetek devetdnevnice bo v torek, 29. novembra. 

Prvi petek: V tem tednu so prvi četrtek, petek in sobota v mesecu; vabljeni k molitvi 
za duhovne poklice v četrtek, k zakramentom in adoraciji po večerni maši na 1. 
petek ter k molitvi in maši za svetost duhovnikov v soboto. 

Srečanje-volilni kapitelj Frančiškovega reda bo v petek, 2. decembra ob 15.30. 

Sveti Miklavž je že najavil svoj obisk v naši župniji in sicer  v  
nedeljo 4. 12. 2022 ob 16h popoldan. Čeprav imamo v naši 
župniji njegovo cerkvico na Miklavževem hribu ga bomo letos 
srečali v župnijski cerkvi sv. Cecilije. V svojem življenju je rad 
pomagal bolnim in revnim, kar na skrivaj je delil svojo dobroto. 
Zato mu bomo tudi mi zapeli:  »Sveti Miklavž pomagaj mi, da 
bom postal dober kot ti«. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 27. november 

  1. adventna nedelja 

 - nedelja Karitas 

Modest in Virgil, škof 

800   †† Terezija in Slavko Gaberšek,  
              sestra Marija in Zvone Mlakar 
         Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930  † Alojz Štarkl (30. dan) 
1800  Za pokojne 
1100  Tremerje: † Franc Ojsteršek (20. obl.) 

PONEDELJEK, 28. november 
Katarina Laboure, 

redovnica 

   800  †† straši in brat Holas 
   800  Za pokojne 
1800  †† Franc Koren in sorodniki 

TOREK, 29. november 
Vsi sv. serafinskega reda 

  800  Za pokojne 
1800  †† starši Tomšič 

SREDA 30. november 
Andrej, apostol 

   800  † Toni Pirnat (30. dan) 
   800   Za pokojne 
1800  † Martin Kumer 

ČETRTEK, 1. december 
Karel de Foucauld, red. 

   800  † Neža 
   800  †† iz družine Javornik in Poropat 
1800  †† iz družine Jeseničnik 

PETEK, 2. december 
Bibijana, mučenka 

  – prvi petek 

   800  †† Franc Smole in na čast sv. Florijanu 
   800  V čast Božjemu usmiljenju 
1800   † Pavel Košir 

SOBOTA, 3. december 
Frančišek Ksaver, duhovnik 

- prva sobota 

   800  † Štefan Cilenšek (obl.) 
   800  † Jože Dojer (obl.) 
1800  † Franci Kink 

NEDELJA, 4. december 

2. adventna nedelja            

Janez Damaščan, duh., c. u. 

  800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930  † Milan Jezernik 
1600  Po namenu 
1800 † Martin Čečko (obl.) 
1100  Tremerje: †† Jože (obl.) in Magda Štante 
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