
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

11. december 2022 – 50 

3. adventna nedelja 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 11,2-11)  
Tisti čas je Janez v ječi slišal o Kristusovih delih in ga 
je po svojih učencih, ki jih je poslal k njemu, vprašal: 
»Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?« 
Jezus jim je odgovóril in dejal: »Pojdite in sporočite 
Janezu, kar slišite in vidite: slepi spregledujejo, hrômi 
hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi vstajajo, 
ubogim se oznanja evangelij; in blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj.« 
Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu: »Kaj ste šli gledat v 
puščavo? Trs, ki ga veter maje? Ali kaj ste šli gledat? Človeka, mehko 
oblečenega? Glejte, tisti, ki se mehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Kaj torej 
ste šli gledat? Preroka? Da, povem vam, več kot preroka. Ta je tisti, o katerem je 
pisano: Glej, svojega glasnika pošiljam pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo 
pot pred teboj. Resnično, povem vam: Med rojenimi od žená ni vstal večji od 
Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega.« 

Novi Župnijski pastoralni svet 

Škof Maksimilijan Matjaž je potrdil novoizvoljeni Župnijski pastoralni svet: 

Saša Brečko, Tremerje 3, mag. znanosti 

Silva Dajčman, Breg 28, 3000 Celje, upokojena 

Franja Dobrajc, Vrhe 58, Teharje, profesorica 

Simon Kač, Maistrova ul. 32, mag. znanosti 

Majda Kamplet, Zagrad 27/a, raz. Učiteljica 

Vladimir Ljubek, Lisce 23/e, upokojen 

Maja Manček Šporin, Zagrad 50, univ. dipl. pravnica 

Dominik Ocvirk, Japljeva ul. 21, ing. živilstva 

Sonja Slamnik, Zagrad 34/c, upokojena 

Rado Strnad, Tremerje 6, upokojen 

Sašo Štampe, Zagrad 97/a, univ. dipl. inž. vod. kom. inž. 

Tomislav Viher, Gorica pri Šmartnem 4/j, Šmartno v Rožni dolini, univ.dipl.org. 

Mojca Vodušek, Polule 80/b, dipl. ekonomist 

Vojko Vouk, Zvodno 3, kovinostrugar 

Maksimiljan Vrečer, Polule 78/a, dipl. ing. strojništva 

Mojca Vrenko, Gorica pri Slivnici, Gorica pri Slivnici,  prof. zdrav. vzgoje 

s. Ania Walaszek, Breg 20, mag. teologije 

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 €). 

V petek je začetek božične devetdnevnice. K večerni maši še posebej vabljeni 
otroci, mladi in starši, torej družine.  

Maša za domovino bo v stolnici v nedeljo, 18. decembra ob 11.30 uri. 

Luč miru iz Betlehema 2022 - V našo 
župnijo bodo Luč miru prinesli skavti 
prihodnjo nedeljo.  Na razpolago bodo 
svečke in vložki za svečke.  

Nabirka prihodnje nedelje je za 
bogoslovje in jo toplo priporočamo. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 12. december 
Devica Marija iz Guadalupe 

   800  †† sorodniki in botri 
1800  † Ferdinanda Vogelsang 

TOREK, 13. december 
Lucija, devica, mučenka 

  800   za duše v vicah 
1800  † Vinko Bobnič 

SREDA 14. december 
Janez od Križa, d., c. u. 

   800  † Helena Tomšič 

1800  † Ivan Pajk 

ČETRTEK, 15. december 
Drinske mučenke 

   800  za duše v vicah 
1800  † Cecilija Fajs (obl.) 

PETEK, 16. december 
Adelajda, kraljica 

   800  † Milka Kamplet  
1800   Za Vero, po namenu 

SOBOTA, 17. december 
Janez de Matha, redovnik 

   800  po namernu 
1800  †† Anton in Marko But ter Roly Poček 

NEDELJA, 18. december 

4. adventna nedelja            

Vunibald, opat 

  800  †† Herman in Fanika Kocjan 
  930  † Elizabeta Velenšek (obl.) 
1800 Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100  Tremerje: † Vinko Doberšek 

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


