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Marija, Sveta Božja Mati – Novo leto  

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 2,16-21) 
Tisti čas so pastirji pohiteli v Bêtlehem in našli Marijo, Jožefa in 
dete, položêno v jasli. Ko so to videli, so pripovedovali, kar jim 
je bilo rečeno o tem otroku. In vsi, ki so jih poslušali, so se 
začudili temu, kar so jim povedali pastirji. 
Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem 
srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar 
so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo povedano. Ko je bilo 
dopolnjenih osem dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, 
kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu. 

 
»O Bog, naj v novem letu čutimo, da nas varuje ona, 

ki nam je rodila tvojega Sina, začetnika življenja.« 

Blagoslovljeno, srečno, zdravo in duhovno bogato novo leto 2023 
bratje kapucini 

 

Župnijska statistika za leto 2022 
- Zakrament svetega krsta je prejelo 27 otrok (lani – 21 otrok). Od tega 16 

dečkov in 11 deklic. Zakonskih je bilo 9 otrok, 16 otrok je bilo nezakonskih, iz 
civilnega zakona sta bila 2 otroka. 

- Prvoobhajancev je bilo 8 otrok (lani – 14 otrok). 
- Zakrament sv. birme je prejelo 13 mladih kristjanov (lani – 11 in 2 odrasla). 
- Cerkveno se je poročil 1 par (lani – 3 pari) 
- Cerkvenih pogrebov je bilo 30 (lani –  37), od tega 16 moških in 14 žensk. 

Najstarejši moški je umrl v starosti 94 let, najstarejša ženska pa v starosti 99 
let. Od tega je bilo previdenih 5 oseb, neprevidenih je bilo 25 oseb. 

Zahvala - Bratje kapucini se želimo ob koncu leta zahvaliti vam vsem, ki ste v 
preteklem letu storili dobrega za samostan, za obnovo, za župnijo in vse tri cerkve. 
Vsem in vsakemu posebej Bog povrni: ključarjem, članom gospodarskega in 
župnijskega pastoralnega sveta, ministrantom, vsem, ki ste čistili in krasili cerkve 
in župnijske prostore, oskrbovalcem cerkva in okolice, bralcem, pevcem in 
organistom, otroškemu zborčku,  voditeljem različnih skupin, katehistinjam in 
animatorjem, sodelavcem Karitas. Vsem iskreno Bog povrni! 

Pevsko društvo upokojencev Celje z zborovodjem Davidom Preložnikom in 
Moško pevsko društvo Pod gradom Celje zborovodjem Robertom Voduškom 
vabita na Novoletni koncert, ki bo v soboto, 7. januarja 2023, ob 18.30 v Cerkvi sv. 
Cecilije Celje.  

Blagoslov otrok: Prihodnjo nedeljo, na praznik 
Jezusovega krsta (8. januar) bo pri sveti maši ob 9.30 bo 
blagoslov otrok, zlasti mlajših, ki še ne obiskujejo 
verouka.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 1. januar 

Marija, Sveta Božja Mati 

Novo leto – dan miru 

  800   †† starši Jurkovšek in Podbreznik 

   930   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   †† Terezija in Štefan Luževič 
1100   Tremerje: po namenu 

PONEDELJEK, 2. januar 
Bazilij in Grgor Nacijanški 

  800  Po namenu 
 1800 V čast Sv. Duhu v zahvalo 

TOREK, 3. januar 
Presveto Jezusovo ime 

  800   Po namenu 

1800  † učenka trgovske šole 

SREDA 4. januar 
Angela Folinjska, red. 

   800  Po namenu 
1800  † Milan Jezernik 

ČETRTEK, 5. januar 
Emilijana, devica 

   800  Po namenu 
1800  †† Frančiška in Franc Ribič 

PETEK, 6. januar 
Gospodovo razglašenje 

- prvi petek 

   800 † Marjana Vrečer 
   930   Po namenu 
1800  †† Marija in Dominik Bovha 
1800  †† Karel in Marija Budna 

SOBOTA, 7. januar 

Valentin, škof 

- prva sobota 

   800  Po namenu 
1800  † Ivana Krašovic 

1800  † Vito Pušnik (obl.) 

NEDELJA, 8. januar 

Nedelja Jezusovega krsta 

Jurij Norški, opat 

  800   Za žive in †† župljane in dobrotnike 

   930   †† Karolina Zagajšek in Terezija Bovha 
1800   †† Jože Kučar in starši Jarmšek 
1100   Tremerje: †† Vera in Alojz Sajovic  

                                     ter Neža Cvetrežnik 

1100   Tremerje: †† Danica in Karel Verbič 

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


