
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

4. december 2022 – 49 

2. adventna nedelja 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 3,1-12) 
Tiste dni je nastopil Janez Krstnik in v Judejski puščavi oznanjal z besedami: 
»Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo!« To je tisti, o katerem je 
bilo rečeno po preroku Izaiju: Glas vpijočega v puščavi: ›Pripravite Gospodovo pot, 
zravnajte njegove steze!‹ Janez je nosil obleko iz kamelje dlake in usnjen pas okoli 
ledij. Hranil se je s kobilicami in z divjim medom. Tedaj so prihajali k njemu ljudje 
iz Jerúzalema in iz vse Judêje in iz vse pokrajine ob Jórdanu. Dajali so se mu krstiti 
v reki Jórdan in priznavali svoje grehe. Ko pa je videl, da prihaja k njegovemu krstu 
veliko farizejev in saducejev, jim je rekel: »Gadja zalega! Kdo vam bo pokazal, kako 
naj ubežíte prihodnji jezi? Obrodite vendar sad, vreden spreobrnjenja. Ne 
domišljajte si, da lahko v sebi govorite: ›Abrahama imamo za očeta‹, kajti povem 
vam, da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke. Sekira je že nastavljena 
drevesom na korenino. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, bodo posekali in vrgli 
v ogenj. Jaz vas krščujem z vodo, da bi se spreobrnili; toda on, ki pride za menoj, je 
močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu prinesel sandale. On vas bo krstil s 
Svetim Duhom in z ognjem. Vélnico ima v roki in počistil bo svoje mlatišče. Svoje 
žito bo spravil v kaščo, pleve pa sežgal z ognjem, ki ne ugasne.« 

Brezmadežno spočetje Device Marije, 8. december – Sporočilo praznika je, da je bila 

Marija, ki je bila pred vsemi veki določena za mati Božjega Sina Jezusa Kristusa, ravno 

zaradi te svoje naloge vnaprej predvidena za svetost in čistost. Bog je zaradi Jezusovega 

rojstva vnaprej odel Marijo s svojo milostjo, da je bila od samega začetka svojega bivanja 

čista in brez madeža. Vse to se je zgodilo že takrat, ko sta jo spočela njena starša sv. 

Joahim in sv. Ana. Zato pravimo, da je bila Marija brez madeža spočeta, oziroma da je 

Brezmadežno Spočetje. Marija je bila torej obvarovana vsakega greha in še prav posebej 

izvirnega greha, s katerim smo ljudje ranjeni in zaradi njega nagnjeni k slabemu. 

Božja Mati, spočeta brez madeža izvirnega greha, je za nas ideal in vzor, hkrati pa tudi 

porok upanja in priprošnjica pri Bogu. Praznik spominja na Marijino edinstveno mesto v 

Cerkvi in vabi, da bi se po njenem zgledu in priprošnji tudi mi trudili za svetost kot 

prijateljstvo z Bogom. Marija je bila že ob spočetju in vse življenje v stanju posvečujoče 

milosti, se pravi brez greha. Kristjani smo ta dar prejeli pri krstu, ki nam je izbrisal izvirni 

greh, nam da posvečujočo milost in vključil v občestvo Cerkve. Posvečujoča milost pa 

se nam obnovi pri vsaki iskreni spovedi, ko nam Bog izbriše grehe, tako da lahko na novo 

zaživimo odrešeno življenje. 

Škof Stanislav Lipovšek bo v nedeljo, 11. decembra ob 9.30,  daroval sveto mašo za 

čebelarje. 

Verski tisk - naročnina za leto 2023: Ognjišče 37,40 €, Družina 149€ do 31. januarja, 

kasneje 166,40€, Misijonska obzorja 9€ in Prijatelj 15€. Na razpolago je Družinska 

pratika (6,90 €), Marijanski koledar (3 €) in koledar – list (0,70 €). 

Dom sv. Jožef Celje vabi: 

- Adventni vokalni koncert – skozi advent z Marijo. Andreja Zakonjšek Krt – sopran, 

in Primož Krt – vokal in orgle.  Četrtek, 8. decembra, ob 19.00, v cerkvi sv. Jožefa. 

Vstop prost – prostovoljni prispevki. 

- Seminar osnov vokalne tehnike.  Voditelj: prof. Davor Mikulić.  Sobota, 10. 

decembra, od 9.30 do 13.00, v prostorih Doma.  Obvezne predhodne prijave do 8. 

decembra: info@jozef.si. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 5. december 
Sava, opat, puščavnik 

   800  † Mira Krašovec 
1800  † Milka Kamplet 

TOREK, 6. december 
Nikolaj (Miklavž), škof 

  800  † Franc Kapel 
1800  †† starši Šprajc 

SREDA 7. december 
Ambrož, škof, c. u. 

   800  Za ozdravitev po priprošnji Magdalene Gornik 

1800  †† sorodniki 

ČETRTEK, 8. december 
Brezmadežno spočetje 

Device Marije 

   800  †† iz družine Nanut in za zdravje Ivane 
  930   † Marjan Kragolnik 
1800  †† iz družine Počervina 

PETEK, 9. december 
Peter Founier, red. ust. 

   800  †† Jožefa in Ivan Zimšek 
1800   †† iz družine Tržan, Erjavec in Knez 

SOBOTA, 10. december 
Loretska Mati Božja 

   800  za duše v vicah 
1800  V zahvalo in za zdravje 

NEDELJA, 11. december 

3. adventna nedelja            

Damaz I., papež 

  800  †† Štefan Tržan in sorodniki 
  930  †† Srečko Bobnič ter starši, sestre in bratje 
  930  za žive in †† čebelarje ter medeno letino 
1800 Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100  Trem.: †† Danica in Karel Verbič ter sorodniki 

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

https://www.jozef.si/glasba-na-hribu-adventni-vokalni-koncert-skozi-advent-z-marijo/
https://www.jozef.si/seminar-osnov-vokalne-tehnike-s-prof-davorjem-mikulicem/
mailto:info@jozef.si

