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28. nedelja med letom 

 

Lukeževa nedelja - V soboto goduje sv. Luka, zavetnik naše 
podružnične cerkve v Tremerjah. Zunanjo slovesnost bomo 
obhajali prihodnjo nedeljo, 19. oktobra, s sveto mašo ob 10.30, 
ki jo bo vodil br. Jurij Štravs, po njej bo družabno srečanje.  

  Misijonska nedelja, 19. 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. 

Skupno praznovanje za celjsko škofijo bo v Laškem ob 
14.30. Lepo vabljeni! 

Svetopisemski maraton - Mini svetopisemski maraton bo v naši župniji od 12. 
do 19. oktobra. Obe nedelji bomo brali božjo besedo od 7. do 8. ure in med 
dopoldanskima svetima mašama, med tednom pa od 16. do 18. ure. Lepo vabljeni, 
da se pridružite pri branju ali poslušanju.  

Maša pri kapeli v Osenci bo v soboto, 18. oktobra ob 15.00. Lepo vabljeni.  

POVABILO OTROKOM 

Pripravljamo jesensko oratorijsko popoldne, ki bo malce 
drugačno od tistih v prejšnjih letih. 
Vabimo vas, da se nam pridružite v soboto, 18. oktobra ob 
15.30 uri v cerkvi sv. Luke v Tremerjah. Potrudili se bomo, da 
bo skupno popoldne zanimivo, zaključili pa ga bomo ob 18. uri.  
 Mi  se že veselimo sobotnega popoldneva in druženja z vami! 

animatorji 

V petek, 17. oktobra bo v Celju na stičišču Prešernove in Stanetove ulice od 
15. ure naprej stojnica Pasijonske pisarne iz Škofje Loke. Predstavili bodo 
priprave na izvedbo Škofjeloškega pasijona, ki bo v postnem času prihodnje 
leto. Pasijonski romarji pridejo ob 18. uri k maši v našo cerkev; maševal bo g. 
škof Stanislav Lipovšek. Lepo povabljeni! 

Osebno spremljane duhovne vaje v Frančiškovem 
duhu v tihoti bodo od nedelje, 26. 10. ob 18.00 do 
petka, 31. 10. 2014 ob 14.00 v Kančevcih.  

Več: http://www.duhovno-spremljanje.si/;  

Prijave: 041/780-109 ali 02/554-11-38;  

e-pošta: dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 12. oktober 

28. nedelja med letom 

 Maksimilijan Celjski, mučenec 

     800  za župljane in dobrotnike 
   930  † Štefanija Vaupotič 
1800   † Štefan Ivanjko (gr. 20) 
1030   Tremerje:  † Jože Bezgovšek 

PONEDELJEK, 13. oktober 
Koloman, mučenec 

    800   † Štefan Ivanjko (gr. 21) 
  1800   † Jožef Pristovšek 

TOREK, 14. oktober 
Kalist I., pap., muč. 

     800  † Jože Bezgovšek 
1800   † Štefan Ivanjko (gr. 22) 

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

   800   †† starši, sestre in bratje Tuhtar - Koren  
1800   † Štefan Ivanjko (gr. 23) 

ČETRTEK, 16. oktober 
Jegvida (Hedvika), kneginja, red.  

   800   † Štefan Ivanjko (gr. 24) 
1800   † Ludvik Kamplet 

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

     800  † Štefan Ivanjko (gr. 25) 
1800   v zahvalo 

SOBOTA, 18. oktober 
Luka, evangelist 

   800    † Jože Marodi 
1800  † Štefan Ivanjko (gr. 26) 
1900   Tremerje:  † Jože Bezgovšek 

NEDELJA, 19. oktober 

29. nedelja med letom 

Pavel od Križa, duhovnik 

     800  † Ivan Pirnat 
   930  †† Alojz in Marija Klep 
1800   † Štefan Ivanjko (gr. 27) 
1030   Tremerje:  na čast sv. Luku v zahvalo  
                               in priprošnjo 
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