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30. nedelja med letom 

 

Maša in molitev za po vojni pobite v Košnici, 31. oktober: Ob 15. uri bo 
sveta maša v Tremerjah in ob 15.45 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. Med seboj si lahko pomagamo, zato zanje molimo, darujemo svete maše, 
da bi bili rešeni posledic grehov in postali deležni večnega življenja pri Bogu. 

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. 

Nabirka prihodnje, prve nedelje je namenjena za potrebe župnije in jo toplo 
priporočamo. 
Na misijonsko nedeljo ste za misijone darovali 490 €. Bog povrni! 

Prag večnosti je prestopila Katja Kozovinc (27. 8. 1981; + 24. 10. 2014). Pogreb 
bo v torek, 28. 10. ob 15.30. 
Gospod, hvala ti za luč njenega življenja. Daj ji večni mir in pokoj! 

Manjša sveča za sočloveka sreča - Karitas vas vabi, da ob 1. novembru in 
med letom prižgete svečo manj ali manjšo svečo in del sredstev namenite za 
ljudi v stiski. Sveča Karitas je manjša, okolju prijazna in se popolnoma 
reciklira, gori z manj izpustov CO2 in njen plamen z vašim darom sveti tudi za 
ljudi v stiski. Svoj dar za ljudi v stiski lahko namenite s prostovoljnim 
prispevkom za svečo Karitas ali s prispevkom za dobrodelne akcije župnijskih 
in škofijskih karitas. 

Na razpolago je Pratika (5,50 €), Marijanski (2€) in stenski koledar (0,70 €). 

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. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 27. oktober 
Sabina, mučenka 

    800   † Jožef Pristovšek 
  1800   na čast Rožnovenski MB in Sv. Duhu 

TOREK, 28. oktober 
Simon in Juda Tadej, apostola 

     800   † Marija Pristovšek 
1800   po namenu 

SREDA, 29. oktober 
Mihael Rua, red. 

   800   † Jožef Pristovšek 
1800   za zdravje 

ČETRTEK, 30. oktober 
Marcel, mučenec  

   800   †† Jaklič in Kambič 
1800   † Janko Babič 

PETEK, 31. oktober 
Volbenk, škof 

Dan reformacije – d.p.d. 

     800  † Marija Pristovšek 
1800   † Katja Kozovinc (8. dan) 
1500   Tremerje:  za žrtve povojnega nasilja 

SOBOTA, 1. november 

VSI SVETI 
Dan spomina na mrtve - 

d.p.d. 

   800    za vse pokojne iz družine Kač 
  930    †† Martin in Marija Tržan 
1800  za župljane in dobrotnike 
1030   Tremarje:  za rajne 

NEDELJA, 2. november 

Spomin vseh vernih rajnih 

Malahija, škof 

     800  † Karl Reberšak (obl.) 
   930  † Stane Mori (obl.) 
1800   za rajne 
1030   Tremerje:  za župljane in dobrotnike 
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