
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

18. december 2022 – 51 

4. adventna nedelja 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 1,18-24) 
Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle: 
Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom; 
in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je 
noseča od Svetega Duha. Njen mož Jožef je bil 
pravičen in je ni hotel osramotiti, zato je sklenil, 
da jo bo skrivaj odslôvil. Ko je to premišljeval, 
glej, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel 
in rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je 
spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on 
bo svoje ljudstvo odrešil grehov.« Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar 
je Gospod rekel po preroku: Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali 
ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Ko se je Jožef zbúdil, je stóril, kakor 
mu je naróčil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi. 

Sveti večer – V soboto bo prvi sveti večer - začetek praznovanja Gospodovega 
rojstva. Blagoslovili bomo svoje domove in molili ob jaslicah.  
Polnočnica za otroke in družine z majhnimi otroki bo v župnijski cerkvi ob 21. 
uri. Pred mašo (ob 20.40) bo božičnica, ki jo pripravlja s. Ania z otroci.   
Ob 22. uri bo polnočnica v Tremerjah. Ob polnoči bo glavna polnočnica v 
župnijski cerkvi. Pred mašo (ob 23.40) bo božičnica, ki jo pripravljajo pevci. 

Del dohodnine, ki ga drugače dobi državni proračun, lahko namenite za župnijo 
ali škofijo. Izpolnjene in podpisane obrazce, ki jih dobite na mizici poleg Oznanil, 
je treba na pristojni Finančni urad (Celje, …) oddati do 31. 12. 2022. 

Luč miru iz Betlehema – Skavti so prinesli Betlehemsko luč miru, ki je bila 
prižgana na kraju Gospodovega rojstva in jo lahko ponesete na svoje domove. 
Na razpolago so svečke. 

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 €). 

BOŽIČ - SPOVED - Ko se že tudi na zunaj pozna bližina božičnih praznikov, nikar 
ne pozabimo na dobro neposredno duhovno pripravo na božič: skupna 
družinska molitev, maša in tudi dobra spoved. V življenju delamo tudi napake, 
smo pomanjkljivi in grešimo. Spoved ne pomeni zgolj iskanja in odkrivanja 
greha. Smisel spovedi ni v tem, da se človek obsodi, ampak 
da se rešuje. Jezus Kristus je Luč, ki išče človeka tam, kjer 
je. Bog je ljubezen, ki človeka dviga iz sovraštva, je mir, ki 
se ponuja nemirnemu človeku, je usmiljenje, ki se daje 
tistim, ki jih je izmučila trdosrčnost. 
V zadnjem tednu pred božičem bomo bratje kapucini na 
razpolago za spoved  od 7.00 do 10.00 in od 15.00 do 19.00.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 19. december 
Urban V., papež 

   800  †† Lojza in Karel Ocvirk 
1800  V zahvalo 

TOREK, 20. december 
Vincencij Romano, duh. 

  800   Po namenu 
1800  †† Božidar Safran (obl.) in Apolonija Lenart 

SREDA 21. december 
Peter Kanizij, duh., c. u. 

   800  †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi 
1800  † Matija Zlatko Polanc 

ČETRTEK, 22. december 
Frančiška Cabrini, red. 

   800  †† Jožefa in Ivan Zimšek 
1800   Za zdravje 

PETEK, 23. december 
Janez Kancij, duhovnik 

   800  †† Milka in Ludvik Kamplet 
1800   Za otroke, po namenu 

SOBOTA, 24. december 

Adam in Eva, prastarši 

Sveti večer 

  800   Po namenu   

2100  †† iz družine Loger 

2200  Tremerje: †† mama Marta in mama Julija 

NEDELJA, 25. december 

BOŽIČ – Gospodovo 
rojstvo 

Evgenija, mučenka 

0000   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  800    Za žive †† iz družine Kač in Jesenek 

   930   † Dragica Tomplak (obl.) 
1800   †† Helena in Franc Levec 
1100   Tremerje: po namenu 

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


