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JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 23,35-43) 
Tisti čas so se voditelji ljudstva norčevali iz Jezusa in govorili: »Druge je rešil, naj reši 
sebe, če je on Božji Mesija in Izvoljenec.« Posmehovali so se mu tudi vojaki; pristopali 
so in mu ponujali kisa. Govorili so: »Če si judovski kralj, reši samega sebe.« Nad njim je 
bil tudi napis: ›Ta je judovski kralj.‹ Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je 
preklinjal in mu govóril: »Ali nisi ti Mesija? Reši sebe in naju!« Drugi pa mu je odgovóril 
in ga svaril: »Ali se ne bojiš Boga, saj te je zadela enaka obsodba? In naju po pravici, kajti 
prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila; ta pa ni stóril nič hudega.« In govóril 
je: »Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!« In on mu je rekel: »Resnično, 
povem ti: Danes boš z menoj v raju.« 

Žegnanjska nedelja: Obhajamo zunanjo slovesnost obletnice posvetitve naše cerkve 
in praznik sv. Cecilije, zavetnice naše cerkve, župnije in cerkvene glasbe. Letošnje 
praznovanje je še posebej veselo, saj ima naša cerkev sv. Cecilije še novo streho. Hvala 
upokojenem celjskemu škofu za blagoslov del obnove.  
Bratje se zahvaljujemo Mestni občini Celje in Slovenski kapucinski provinci za finančno 
pomoč, projektantoma Arhivitae, Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE 
Celje ter izvajalcema Rudi Rudnik s.p. in Elektroinženiring Lilija d.o.o.  

Župnijskemu pevskemu zboru, vsem pevcem, organistom, zborovodjem in otroškemu 
zborčku  se iskreno zahvaljujemo za velikodušno delovanje v župniji na področju 
cerkvenega petja.  Hvala vsem, ki ste očistili ter okrasili cerkev, hvala tudi vsem, ki ste 
pomagali pri pripravi današnjega slavja. Vsem Bog povrni! 

Teden Karitas, 21. do 27. november: »SKUPAJ DELAJMO ZA DOBRO«. 
Letošnje geslo nas vabi k dejavni ljubezni do sočloveka skupaj s sodelavci, prijatelji, v 
družini, župniji, lokalni skupnosti … Geslo nas nagovarja, da slišimo, sprejemamo, 
dajemo. Smo v trenutku, ko vabimo k aktivnosti, da se ljudje vključimo v občestvo in 
družbo ter z odprtim srcem opazimo stiske med nami. Skupaj pa lažje podamo roko 
človeku. Povabljeni smo, da znamo v drugih prepoznati talente, znanje in veščine ter jih 
povabiti med prostovoljce.  »Dokler torej še utegnemo, delajmo dobro vsem« (Gal 6, 10). 
Nabirka prihodnje nedelje bo namenjena za potrebe Župnijske in Škofijske Karitas. 

Romanje prostovoljcev Karitas na Slomškovo Ponikvo - Ob 12. uri bo sveta maša na 
Ponikvi, ki jo bo vodil predsednik Slovenske karitas msgr. Alojzij Cvikl. Mašo bo 
neposredno prenašala TV Golica.  
Klic dobrote 2022 - V sredo, 23. novembra, v dvorani Golovec v Celju, bo potekal že 32. 
dobrodelni koncert Klic dobrote za pomoč družinam v stiski. Vstopnice so voljo na 01 

300 59 60 ali info@karitas.si. Neposredni prenos pa bo na TV SLO - I. program, Radio 
Slovenija in Radio Ognjišče. 

Oratorijsko popoldne: Le še nekaj dni nas loči do prve adventne nedelje,  
Vabimo vas, da venčke izdelamo skupaj, v soboto, 26. novembra med 15. in 18. uro. 
Obvestilo s podrobnejšimi informacijami bodo otroci dobili pri verouku.  

V adventu bodo vse sobote v celjski stolnici ob 18. uri škofove adventne kateheze. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 20. november 

JEZUS KRISTUS, KRALJ 
VESOLJSTVA 

Gelazij I., papež 

800   †† starši Ribič, Hriberšek, sestra Ivana,  
               Franc Janežič in Sarica 
         Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930  † Elizabeta Velenšek 
1800  Za pokojne 
1100  Tremerje: † Franc Vrečer (obl.) 

PONEDELJEK, 21. november 
Darovanje Device Marije 

  800  † Lojzka Ocvirk (obl.) 
  800  Za pokojne 
1800  † Valter Janežič (obl.) 

TOREK, 22. november 
Cecilija, devica, mučenka 

  800  † Viktorija Lednik 
  800  Za pokojne 
1800  † Cecilija Fajs 
1800  Za blagoslov pevcev 

SREDA 23. november 
Klemen I., papež, mučenec 

   800  Za pokojne 
1800   † Janko Babič (obl.)  
1800  † Vinko Bobnič 

ČETRTEK, 24. november 
Andrej Dung-Luc in drugi 

vietnamski mučenci 

   800  Za pokojne 
1800   Za nerojene otroke 
1800  †† Janez Podpečan in sorodniki 

PETEK, 25. november 
Katarina Aleksandrijska, 

devica, mučenka 

   800  Za pokojne 
   800  †† starši Smole in sorodniki 
1800   Po namenu 

SOBOTA, 26. november 
Obl. pos. celjske stolnice 

   800  †† Lojzka in Karel Ocvirk 
1800   Za pokojne 

NEDELJA, 27. november 

  1. adventna nedelja           - 
nedelja Karitas 

Modest in Virgil, škof 

800   †† Terezija in Slvako 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.) 

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


