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OBISK ANIMATORJA ZA DUHOVNE POKLICE - Od četrtka, 21. do nedelje, 
24. novembra bosta pri nas br. Jožko Smukavec in br. Jakob Kunšič, ki sta 
odgovorna za delo za duhovne poklice. Na srečanje z njima še posebej vabljeni: 

- v petek ob 19. uri vsi mladi v župniji, 
- v soboto po jutranji maši FSR, molitvena naveza za dobre družine in 

duhovne poklice ter druge skupine, 
- v soboto bo ob 15. uri oratorijski dan, vsi veroučenci, lepo vabljeni. 

SV. CECILIJA: V petek, 22. novembra je god sv. Cecilije, zavetnice naše cerkve in 
župnije ter tudi cerkvene glasbe. Zunanjo slovesnost praznika naše župnijske 
zavetnice bomo obhajali v nedeljo, 24. novembra. Sveti maši ob 8h in 9.30 bo 
daroval br. Jožko Smukavec.  
Ker bo po mašah preprost agape, se priporočamo za kruh in pecivo. 
V Tremerjah to nedeljo ne bo svete maše.  

SLOVESNOST OB SKLEPU "LETA VERE" V CELJSKI ŠKOFIJI:     
Na praznik Kristusa Kralja, v nedeljo, 24. novembra, bomo v celjski škofiji 
obhajali sklep "leta vere" s slovesnim bogoslužjem v celjski stolnici sv. Danijela. K 
obhajanju maše vabimo vse duhovnike, redovnike, redovnice in vernike celjske 
škofije, da se skupaj zahvalimo za dogajanje v "letu vere" in poglobimo svojo 
zavzetost, pričevanje in osebno odločitev za Kristusa.  
Bogoslužje se bo začelo ob 14.30 s slovesnimi pétimi večernicami in nadaljevalo 
ob 15. uri z mašo, ki jo bo daroval celjski škof dr. Stanislav Lipovšek. S 
prepevanjem bosta mašo obogatila cerkvena pevska zbora župnij Rogatec in 
Rogaška Slatina, po njej pa bo priložnost za druženje ob prigrizku. 

TEDEN ZAPOROV: Od 17. do 23. novembra po vsem svetu različne krščanske 
cerkve in skupnosti skupaj s katoliško Cerkvijo zaznamujejo teden zaporov. 
Letošnji nosi naslov Stati v luči, ki je vzet iz odlomka nedeljskega prvega berila iz 
Knjige preroka Malahija 3. poglavje, vrstica 20: “Vam pa, ki se bojite mojega imena, 
vzide sonce pravičnosti in ozdravljenje bo v njegovih perutih.” V tednu zaporov se 
spominjamo potreb vseh, ki jih v življenju zaznamujejo kazniva dejanja ali kazen 
zapora: žrtve, zaprte osebe in svojce obeh, zaposlene v kazenskopravnemu 
sistemu, prostovoljce in vse druge, ki so kdaj žrtve in drugič lahko storilci. Vsak 
dan v tednu zaporov se z molitvijo spomnimo določene skupine ljudi. Hkrati smo 
vsi povabljeni, da v tednu zaporov storimo vsaj eno plemenito dejanje za te osebe. 

VERJAMEM VATE -  teden Karitas 2013 (od 25. novembra do 1. decembra) 

Dobrota ne pozna meja, in ker je vtkana v dno vsakega človeškega srca, si po njej 
ljudje znova in znova postajamo blizu. Dobrota nas dela bolj ljudi, ne glede na raso, 
spol, vero ali politično pripadnost. Dobrota presega človeško sebično logiko ter 
znova in znova po tistih, ki so ji odprli srce in dušo, preseneča in objame 
sočloveka. V tem tednu velja izpostaviti dva dneva, in sicer sredo, 27. 11. Že 
dopoldne se bodo na Slomškovi Ponikvi zbrali prostovoljci Karitas; zvečer pa se bo 
zgodil že 23. dobrodelni koncert Klic dobrote (v dvorani Golovec ob 20.uri). V 
času koncerta ter še ves december bo Slovenska Karitas zbirala sredstva za pomoč 
družinam v stiski.  
Teden Karitas se bo zaključil z nedeljo Karitas -  zbrana sredstva pa bodo 
namenjena za župnijske in škofijske Karitas.  

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 17. november 

33. nedelja med letom, 

Elizabeta Ogrska, redovnica 

     800  †† Helena in Franc Levec 
   930   za župljane in dobrotnike 
1800   za rajne  
1030  Tremerje: † Danica Draksler 

PONEDELJEK, 18. november 
Posvetitev bazilik sv. Petra in 

Pavla 

   800    † Stanislav Mech 
1800  † Jože Marodi 
           za rajne 

TOREK, 19. november 
Neža Asiška, devica 

  800   † Jože Pristošek 
1800   za rajne 

SREDA, 20. november 
Stanislav Kostka, redovnik 

   800    za vse Teharske žrtve in žrtve vojne 
1800   za rajne 

ČETRTEK, 21. november 
Darovanje Device Marije 

    800   †† Ivanka Marinko in Ivan Vampelj 
1800   za rajne  

PETEK, 22. november 
Cecilija, devica, mučenka 

   800    † Cecilija Fajs 
1800  †† Bernard Mejavšek in sorodniki 
           za rajne 

SOBOTA, 23. november 
Klemen I., papež, muč. 

  800     za rajne 
1800   † Janko Babič 

NEDELJA, 24. november 

KRISTUSKRALJ 
VESOLJSTVA 

Andrej Dung-Lac 

     800  †† starši Ribič – Hriberšek, sestra Ivana,     
                 Franc Janežič in Sarica 
            za župljane in dobrotnike 
   930   † Danica Godina 
1800   za rajne  
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