
 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

V torek, 20. novembra po večerni 
maši (maša je ob 17. uri in traja 30 
min.) bo roditeljski sestanek za starše 
veroučencev 1., 2., 3. in 4. razreda.   
  
 

 

V četrtek, 22. novembra po večerni 
maši (maša je ob 17. uri in traja 30 
min.) bo roditeljski sestanek za starše 
veroučencev 5., 6., 7. 8. in 9.  razreda. 
 
 

 

V soboto, 24. novembra ob 17. uri bo 
v naši župniji dvojna slovesnost: ob 
godu svete Cecilije bodo praznovali 
pevci, organisti in zborovodje; ob 
sklepu cerkvenega leta pa se bodo k 
zahvalnemu bogoslužju in blagoslovu 
zbrali tudi zakonci jubilanti – pari, ki 
v tem letu so ali še bodo obhajali ka-
tero od okroglih obletnic poroke (5, 
10, 15, 20, 25 … ).  Zaradi pogostitve, 
ki bo po maši, jubilante naprošam za 
obvestilo o udeležbi. Ne čakajte na 
osebno pisno vabilo! 
 
 

 
 

 

V nedeljo, 25. novembra ob 15. uri bo 
slovesnost ob začetku leta vere tudi 
v celjski stolnici. Istočasno bo tudi 
sklep Slomškovega leta in obletnica 
posvetitve stolnice. Vsi smo vabljeni, 
da se slovesnosti udeležimo. 
 
 

 

V sredo, 28. novembra ob 20. uri bo v 
dvorani Golovec v Celju dobrodelni 
koncert 'Klic dobrote'. Nastopali bodo 
priznani pevci in glasbene skupine.   
 

 

 
 

 PRATIKA, KOLEDARJI 2013 
 

 

Pratika 2013 …………………………  5.00 € 
Marijanski kol. 2013 stenski …... 2.00 € 
Marijanski kol. 2013 žepni ……... 0,10 € 
Družinski kol. 2013 enolistni ….. 0,57 € 

 

 

 PRIDI IN POGLEJ.  
 

 

SLO pastoralni načrt   
- krovni dukoment, 20.: 
 

»… Slovenci sodimo med evropske na-
rode, ki najmanj molijo. Verska čustva 
so pogosto potlačena, sramežljiva in 
skrita. Deloma je to sad ideološkega 
protiverskega boja po drugi svetovni 
vojni, ki je pri starejši generaciji pustil 
globoke posledice in strahove pred 
javnim izpovedovanjem vere, deloma 
pa rezultat splošne moderne misli, da 
je vera zasebna zadeva. Večinoma pa 
pomanjkljiva molitev in sramežljivost 
za pričevanje izhajata iz pomanjkanja 
izkušnje Boga.«  
 
 

 
 

Ne vemo ne dneva ne ure. 
To je bržkone res.  
Prav tako ne vemo, kako 
bo Jezus ponovno prišel.  
Ampak tudi to ni pomembno.  
Kajti Božjemu prihodu niso določeni 
termini in meje.  On pride. 
 
 

 

Ne dela nas svobodne to, da ne prizna-
vamo ničesar nad seboj, marveč to, da 
častimo nekaj, kar je nad nami. 

(J. W. Goethe) 
 
 

 TEDEN ZAPOROV.  
 

 

Od nedelje, 18. do sobote, 24. novembra 
bo potekal »Teden zaporov«. Njegov 
glavni namen je molitev, konkretna 
podpora in ozaveščanje o potrebah 
posameznikov ali skupin, ki jih zazna-
muje izkušnja kaznivega dejanja ter 
kazni zapora. Naslov tedna je vzet iz 
16. psalma in se glasi Na poti življenja. 
Geslo želi poudariti odločitev za pot, 
ki vodi v življenje in medsebojno pod-
poro, ki si jo lahko ljudje nudimo.  

 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


