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Maša in molitev za po vojni pobite v Košnici, 31. oktober: Ob 15. uri bo sveta 
maša v Tremerjih in ob 16. uri molitev ob spominskem križu v Košnici.  

VSI SVETI, 1. november: Na praznik Vseh svetih se spominjamo predvsem tistih 
neštetih nebeških izvoljencev, katerih skrite, pred Bogom dejanske svetosti nihče 
na zemlji ni spoznal in priznal. Morda so živeli med nami, pa nismo vedeli, kaj je v 
njih ustvarila Kristusova milost. Ti so namreč znali tisto posvečenje, ki so ga prijeli 
pri krstu, z Božjo pomočjo v življenju ohranjati in izpolnjevati. 
V bogoslužju se potujoča Cerkev na ta praznik pridruži nebeški Cerkvi in z njo 
poveličuje Gospoda, ki je vir svetosti in večne slave. 
Kdor na praznik sprejme zakramenta spovedi in obhajila, obišče cerkev in 
pokopališče, moli vero in Oče naš, ter po papeževem namenu in za rajne, prejme 
popolni odpustek, ki ga nameni nekomu od rajnih. 

Ob 15. uri bo na celjskem mestnem pokopališču molitev za vse rajne.  

Ob 16.30 bomo v naši cerkvi molili rožni venec za vse rajne. 

Spomin vseh vernih rajnih, 2. november: Spominjamo se vseh naših bratov in 
sester, ki so šli pred nami v večnost, a še niso v polni Božji slavi. Po ljubezni, ki je 
dar Svetega Duha, smo z njimi povezani. Nanje mislimo in oni mislijo na nas. 
Moremo si med seboj tudi pomagati, zato zanje molimo, darujemo svete maše, da 
bi bili rešeni posledic grehov in postali deležni večnega življenja pri Bogu. 

Zahvalna nedelja, 3. november: Zahvalna nedelja nas želi spomniti, da je vse kar 
imamo in kar smo,  Božji dar, za katerega se je potrebno tudi zahvaliti. Ob tej 
priložnosti se Bogu zahvalimo za vse: za življenje, za sadove zemlje in delo naših 
rok, za stanovanje, za delovno mesto, za naše bližnje, za družino, za duhovne in 
materialne dobrine, za vero, za Cerkev in domačo župnijsko občestvo ... 

Nabirka prihodnje, prve nedelje je namenjena za potrebe župnije in jo toplo 
priporočamo. 
Na misijonsko nedeljo ste za misijone darovali 560 €. Bog povrni! 

MAŠE ZA RAJNE: V mesecu novembru bomo vsak dan v župnijski cerkvi 
darovali sveto mašo za tiste pokojne, ki nam jih priporočite. Pripravili smo kuverte 
z listom, na katerega napišete vse tiste, za katere naj molimo in darujemo svete 
maše. Kuverte skupaj z darom za svete maše oddajte v košarico pri oltarju. 

Na razpolago so Marijanski koledarji (2€) in stenski koledar (0,5 €). 

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. 

Čiščenje in krašenje cerkva: Bog povrni vsem, ki ste v oktobru čistili in krasili 
naše cerkve. V novembru čistijo župnijsko cerkev župljani iz Zagrada, Pečovnika, 
Osence in Zvodnega. 

Br. Luka Modic: Naš ponovinec br. Luka Modic, študent 4. letnika na Teološki 
fakulteti, bo v tem pastoralnem letu prihajal na pomoč v Celje. Prihodnjo nedeljo, 
3. novembra bo br. Luka pri sv. maši ob 9.30 prejel službo bralca. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 27. oktober 

30. nedelja med letom, 

Sabina, muč. 

     800  †† Leopoldina in Jože Srebotnjak 
   930   za župljane in dobrotnike 
1800   po namenu 
1030  Tremerje: †† družina Brečko 

PONEDELJEK, 28. oktober 
Simon in Juda Tadej, apostola 

   800    †† Maruša in Komerički 
1800  ni namena 

TOREK, 29. oktober 
Mihael Rua, duh., red. 

  800    za rajne, v dober namen in za zdravje 
1800   †† Franc Dečko, Alojz in Mihael Vodeb  
                in družina Selič 

SREDA, 30. oktober 
Marcel, mučenec 

     800   † Valburga Žalski 
1800   †† Frančiška (obl.) in Franc Rožič 

ČETRTEK, 31. oktober 
Dan reformacije – d.p.d. 

    800   †† iz družine Jazbec in Pustinek 
1800   † Ivan Škrubej (30. dan) 
1500   Tremarje:  za žrtve povojnega nasilja 

PETEK, 1. november 

VSI SVETI 
Dan spomina na mrtve - 

d.p.d. 

   800    †† Stanko in Marija Kač 
  930    † Rafael Trobiš 
1800  † Jože Pristošek 
1030   Tremarje:  za rajne 

SOBOTA, 2. november 
Spomin vseh vernih rajnih 

  800    †† starši Povalej in v dober namen 
1800  †† Štefan in Terezija Luževič 

NEDELJA, 3. november 

31. nedelja med letom, 
zahvalna nedelja 

Viktorin Ptujski, škof, muč. 

     800  † Dolfi Pecel 
   930   † Stane Mori 
1800   za rajne 
1030  Trem.: za zdravje in ozdravitev v družini 
1500   Sv. Miklavž:  za župljane in dobrotnike 

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


