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BLAGOSLOV PAJKOVEGA KRIŽA V KOŠNICI 

Danes, 13. oktobra, bo ob 15. uri blagoslov ponovno postavljenega Pajkovega 
križa v Košnici.  

LUKEŽEVA NEDELJA 

V petek goduje sv. Luka, zavetnik naše podružnične cerkve v Tremerjah. 
Zunanjo slovesnost bomo obhajali prihodnjo nedeljo, 20. oktobra, s sveto mašo 
ob 10.30, po njej bo družabno srečanje.  

MISIJONSKA NEDELJA, 20. oktober 

Misijonska nedelja je praznik zahvale in hvaležnosti za delovanje in poslanstvo 
misijonarjev ter njihovih dobrotnikov in podpornikov doma in po svetu. V 
Cerkvi na Slovenskem smo hvaležni za misijonsko prebujenost ljudi, ki z 
odgovornostjo zrejo prek meja domovine ter z molitvijo in darovi pomagajo 
pri premagovanju revščine, bolezni, nepismenosti ter drugih stisk in težav. 
Nabirka te nedelje bo za pomoč misijonskim deželam in jo toplo priporočamo. 

SKUPINA ZA MLADE IN MLADE ANIMATORJE  

Kaj pomeni biti animator? Kako dejavno živeti 
krščansko vero? Kako lahko mladi delujemo v župniji? 
Kje iskati moč za napore današnjega časa? 
Na ta in mnoga druga vprašanja bomo skušali 
odgovarjati na mesečnih srečanjih mladih, ki so že ali 
bi bili radi animatorji ali pa se preprosto želijo bolj 
dejavno vključevati v dogajanje v župniji. Poleg 
pogovorov in razmišljanja ob različnih temah bomo na srečanjih namenili čas 
tudi sproščenemu druženju, igram, petju, ogledu filma, prisluhnili kakšnemu 
zanimivemu gostu, spoznavali letošnji temo oratorija, poglabljali svojo 
duhovno rast, skupaj opravili kakšno dobro delo in še marsikaj.  
Torej, če te je vsaj malo pritegnilo, da bi bil član/ica takšne skupine, si lepo 
povabljen/a, da se nam pridružiš na uvodnem srečanju, ki bo v soboto, 19. 
oktobra 2013, ob 19.30.   

DOM SV. JOŽEF PRIREJA: 

- Pogovor o življenju in smrti: voditeljici pogovorov sta Metka Klevišar, dr. 
med in Julka Žagar, dr. med, prvo srečanje v ponedeljek, 14. oktobra 2013 
ob 17. uri. 

- Tečaj za bralce beril: voditelj prof. Jože Faganel, v torek, 15. oktobra 2013 
ob 19. uri 

DAR SVEČE 

Tudi letos nas Župnijska Karitas vabi k nakupu nagrobnih sveč.  

Cena sveče je 1,2 €. Izkupiček od prodanih sveč bo namenjen tistim, ki zares 

potrebujejo našo pomoč. 
 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 13. oktober 

28. nedelja med letom 

Koloman, muč. 

     800  †† Terezija in Ladislav Gabršek 
   930   † Ivan Pintar, 30. dan 
1800   † Metod Hostnik 
1030  Tremerje: † Danica Draksler 

PONEDELJEK, 14. oktober 
Kalist I., papež 

   800    v dober namen ob novem študijskem letu 
1800  † Stanislav Skamen 

TOREK, 15. oktober 
Terezija Velika, devica, c. uč. 

  800    †† starši Tuhter in koren ter sorodniki 
1800   †† Mira, Veronika, Miro, Oto in Jožica  
                Ravnjak ter Jože Kac 

SREDA, 16. oktober 
Jedviga (Hedvika), kneginja, r. 

     800   † Ivan Anžlovar 
1800   po namenu darovalca 

ČETRTEK, 17. oktober 
Ignacij Antiohijski, škof, muč. 

    800   † Marija Firšt 
1800   v zahvalo Bogu za zakramente 

PETEK, 18. oktober 
Luka, evangelist 

     800   za zdravje in blagoslov 
1800   † Jože Marodi 
1800  Tremerje: po namenu 

SOBOTA, 19. oktober 
Pavel od Križa, duhovnik 

  800    po namenu darovalca 
1800  †† Jožica in Ernest Rahle 

NEDELJA, 20. oktober 
29. nedelja med letom, 

misijonska nedelja 
Koloman, muč. 

     800  †† Zvone in Marija Mlakar 
   930   †† Jožica Trbovc in sorodniki 
1800   po namenu 
1030  Tremerje: za župljane in dobrotnike 

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


