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26. nedelja med letom 

 

Slomškova nedelja, 28. 9. 2014 - Letos obhajamo 100-
letnico posvetitve bazilike Lurške Matere Božje v Brestanici. 
Zato je zelo primerno, da bomo letošnjo Slomškovo nedeljo 
obhajali v tem svetišču.  

Ob 15.00 bo molitvena ura in ob 16.00 slovesno somaševanje 
škofov in duhovnikov, ki ga bo vodil msgr. dr. Juliusz Janusz, 
apostolski nuncij. 

Dekanijska rekolekcija  - Srečanje duhovnikov naše dekanije 
bo pri nas v sredo, 1. oktobra.  Vabljeni k sveti maši ob 9.30. 

Frančišek Asiški - 4. oktober Frančiškovi bratje in sestre 
slavimo god našega ustanovitelja sv. Frančiška Asiškega. V 
petek, 3. oktobra bomo po večerni maši obhajali tranzitus, 
spomin na Frančiškov prehod v večnost. Lepo vabljeni. 

Prvi četrtek, petek in sobota v mesecu - Vabljeni k molitvi za 
nove duhovne poklice in svetost duhovnikov, k spovedi, 
češčenju Jezusovega srca. 

Rožnovenska pobožnost  - Mesec oktober je mesec rožnovenske pobožnosti. 
V molitev rožnega venca bomo vključili velike potrebe našega časa: versko in 
moralno prenovo našega naroda ter veliko potrebo po duhovniških in 
redovniških poklicih. 
Vabljeni tudi k skupni molitvi, v cerkvi pol ure pred jutranjo in večerno mašo. 

Sveta maša  za pomorjene na Teharjah ali od tam odpeljane v smrt bo 
prihodnjo nedeljo, 5. 10. ob 11. uri. Sveto mašo bo vodil Murskosoboški škof 
dr. Peter Štumpf.  

»Hodimo in molimo za mir in spravo": Pohod od železniške postaje Celje do 
grobišča: začetek ob 9.00. 

V soboto 4. 10. vabljeni tudi k redni molitvi za spravo in mir v župnijsko 
cerkev na Teharje. Ob 19.00 je sv. maša, po njej molitev pred Najsvetejšim.   

Župnijska Karitas Sv. Cecilije obvešča, da bodo prodajali sveče pred 
cerkvijo dne 28. 9. 2014 in 5. 10. 2014 po sv. maši ob 8.00 in 9.30. Delavci 
Karitas prosijo, kupite in pomagajte. Cena ene svečke je 1 €. Zbrana sredstva 
bodo namenjena za nakup hrane socialno ogroženim iz naše župnije." 

Kvatrna nabirka – Današnja nabirka je za bogoslovje in se za njo lepo 
zahvaljujemo. 

Nabirka prihodnje nedelje, prve v mesecu, pa bo za potrebe župnije in jo tudi 
toplo priporočamo. 

Čiščenje - Bog povrni vsem, ki ste v septembru skrbeli za lepoto naših cerkva 
in župnijskih prostorov. V oktobru je za župnijsko cerkev na vrsti Košnica. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 28. september 
26. nedelja med letom, 

Slomškova nedelja 
Venčeslav, mučenec 

     800  †† Rafael Trobiš 
   930  v zahvalo za vse dobro 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje:  † Jožef Bezgovšek (30. dan) 

PONEDELJEK, 29. september 
Mihael, Gabrijel in Rafael 

    800   † Štefan Ivanjko (gr. 7) 
  1800   †† Mihael Vodeb, družina Selič  
                  in Terezija Poljšak 

TOREK, 30. september 
Hieronim, duh., c. uč. 

     800  † Štefan Ivanjko (gr. 8) 
1800   ni namena 

SREDA, 1. oktober 
Terezija Deteta Jezusa, c. uč. 

   800   †† hčerka Danijela in mož Štefan 
1800   † Štefan Ivanjko (gr. 9) 

ČETRTEK, 2. oktober 
Angeli varuhi  

   800   † Štefan Ivanjko (gr. 10) 
1800   v čast Božjemu usmiljenju 

PETEK, 3. oktober 
Frančišek Borgia, red. - prvi 

     800  † Franc Pušnik 
1800   † Štefan Ivanjko (gr. 11) 

SOBOTA, 4. oktober 
Frančišek Asiški, red. ustan. 

   800    † Štefan Ivanjko (gr. 12) 
1800  †† Jožef in Jožefa Žafran 

NEDELJA, 5. oktober 

27. nedelja med letom, 
rožnovenska nedelja 

Marija Favstina Kowalska, red. 

     800  † Boris Veber (obl.) 
   930  † Franc Loger 
1800   † Karl Ocvirk 
1030   Tremerje:  †† iz družine Zdovc,  
                                    Korent in Pirnat 
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