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29. nedelja med letom 

 

Misijonska nedelja, 19. oktober - Danes je praznik zahvale in hvaležnosti za 
delovanje in poslanstvo misijonarjev ter njihovih dobrotnikov in podpornikov 
doma in po svetu.  

Nabirka je za pomoč misijonskim deželam. 

Skupno praznovanje misijonske nedelje za našo škofijo bo v Laškem ob 14.30. 
Lepo vabljeni! 

 

Zahvala misijonark 

Verjemite, da sem včasih ganjena ob vsej tej pomoči in nevidnih vezeh, ki se 
prepletajo med tolikimi v Sloveniji in ljudmi v tej ranjeni državi. Hvala, župnija 
Medana, hvala dragi otroci iz Pertoče, mnogi otroci bodo dobili hrano, 
predvsem podhranjeni otroci. Hvala vsem ostalim nevidnim in nepoznanim 
dobrotnikom. 
Ne pozabljam vas. 

s. Bogdana Kavčič, HKL – Srednjeafriška republika  
 
Prisrčno se zahvaljujem vam vsem v pisarni in vsem dobrotnikom, ki 
kljub izredno težki finančni situaciji pomagate še naprej. Čudeži se 
dogajajo povsod tam, kjer izbiramo pot skromnosti in preprostosti v 
zaupanju in želji, da bi bilo lažje tem, ki nimajo najbolj osnovnih stvari 
za preživetje. 
Prisrčno pozdravljeni vsi. Moja molitev in hvaležnost vas spremljata.  

s. Dorica Sever, FMM, Kanada 
 

Srečanje za starše letošnjih birmancev bo v sredo, 22. 10. ob 19. uri. Starši, 
lepo vabljeni. 

Ljubiteljsko gledališče Teharje Celje vabi na gledališko predstavo Alme M. 
Karlin ob avtoričini sto petindvajseti obletnici rojstva z naslovom Pod Košatim 

očesom, ki bo v nedeljo, 26. 10. 2014, ob 17. uri v Domu krajanov Zagrad.  
Pisateljica in svetovna popotnica Alma M. Karlin je zadnja leta življenja 
preživela v hiški v Pečovniku, ki je na območju Župnije Sv. Cecilije.   

Duh Assisija  - molitev za mir, 27. oktober  
Duh Assisija je gibanje, ki se je začelo z molitvijo za mir 27. oktobra 1986, ko je 
.papež Janez Pavel II. povabil predstavnike vseh verstev in cerkva v 
Frančiškovo rojstno mesto Assisi in tam molil za mir.  

V soboto, 25. oktobra 2014 bo pri nas dan Frančiškove duhovnosti: 

»Dan duhovnosti« v Celju, sobota 25. 10. 2014 

» …da bi Ljubezen bila ljubljena« 
ob 10.00 adoracija v cerkvi; ob 11.00 Predavanje p. Stane Zore, ofm; ob 12.30 
kosilo, ob 13.30 do15.00 – tri možnosti: peš na Miklavški hrib in predstavitev 
cerkve, ogled Celja in celjske stolnice ali osebne adoracije v zimski kapeli in 
ustvarjalna delavnica 
15.00  sv. maša -  glavni mašnik: ljubljanski nadškof p. Staneta Zore, ofm 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 20. oktober 
Irena, mučenka 

    800   †† Krznar in Lebič  
  1800   † Jožica Terbovc 

TOREK, 21. oktober 
Uršula, devica, muč. 

     800   v zahvalo 
1800   † Ivan Pajk 

SREDA, 22. oktober 
Janez Pavel II., papež 

   800   † Štefan Ivanjko (gr. 30) 
1800   †† Stane Mori, Blaž in Amalija Čater 

ČETRTEK, 23. oktober 
Janez Kapistran, duhovnik  

   800   † Jožef Pristovšek 
1800   v zahvalo in priprošnjo Rožnovenski MB 

PETEK, 24. oktober 
Anton Marija Claret, škof 

     800  † Antonija Vodopivec 
1800   za vse povojne poboje 

SOBOTA, 25. oktober 
Krizant in Darija, muč. 

   800    † Jožef Pristovšek 
1800   † Ivan Vodeb 

NEDELJA, 26. oktober 

30. nedelja med letom 

Lucijan in Marcijan, muč. 

     800  †† Leopoldina in Jože Srebotnjak 
   930  vsi pokojni sorodniki 
1800   † Justina Kragolnik 
1030   Tremerje:  †† iz družine Dušak in Gracar 
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